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ADR Sud Muntenia – noi întâlniri de lucru 
destinate viitoarei perioade de programare

Miercuri, 10 iunie, la inițiativa Agenției pentru Dez voltare Regională Sud Muntenia, sau 
desfășurat online întâlniri de lucru realizate în scopul elaborării por tofoliului de proiecte 

strategice pentru perioada de programare 20212027. Sesiunile au fost organizate la intervale 
orare succesive și au reunit reprezentanți ai consiliilor județene și ai municipiilor reședință de ju 
deț ale căror demersuri sunt susținute constant de ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operațional Regional 20142020. 

Cu această ocazie, Liviu Gabriel Mușat, directorul 
ADR Sud Muntenia (foto), a subliniat că este nevoie 
de un efort susținut, al Agenției și al autorităților pu
blice în același timp, pentru a depăși, în condiții op
time, actuala conjunctură caracterizată printro afec
tare a ritmului de implementare a proiectelor, de 

re organizarea resurselor financiare ca urmare a mă
surilor luate pentru combaterea efectelor pandemiei 
declanșate de Covid19 și, nu în ultimul rând, de ne
cesitatea pregătirii judicioase a viitorului exercițiu fi
nanciar de care depin de dezvoltarea regională. 

(continuare în pagina 3) 
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(continuare din pagina 2) 
„Noul program operațional, publicat într‐o primă 

variantă atât pe site‐ul Ministerului Fondurilor Europe ‐
ne, cât și al Agenției, în vederea obținerii acordului de 
mediu, concentrează contribuția actorilor relevanți pen ‐
tru dezvoltarea regiunii noastre, și acești actori impor ‐
tanți sunt reprezentați, în esență, de administra țiile pu ‐
blice. Până la apariția formei finale, lansăm invitația de 
a ne fi transmise eventuale propuneri de îmbunătățire, ast ‐
fel încât să facem față cu succes viitoarelor provocări, iar 
Programul să producă beneficiile pe care toți ni le dorim”. 

Întâlnirile de lucru au fost organizate în contextul 
publicării Ordonanței de urgență nr. 88, din 27 mai 
2020, privind instituirea unor măsuri, precum și acor
darea unui sprijin financiar pentru pregătirea porto
foliului de proiecte în domenii strategice considerate 
prioritare pentru perioada de programare 20212027. 
Astfel, cu ajutorul fondurilor asigurate la nivel regional 
prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014
2020, autoritățile publice, și nu numai, pot pregăti do 
cumentația tehnicoeconomică pentru proiecte strate 
gice privind regenerarea și mobilitatea urbană, par cu rile 
urbane, centrele istorice, specializarea inteligentă, in
frastructura de turism și, nu în ultimul rând, infrastruc 
tura rutieră județeană pentru a crește calitatea vieții 
comunităților locale. 

Proiectele strategice reprezintă o categorie de 
proiecte cu impact major asupra dezvoltării regionale, 
iar pregătirea și elaborarea documentației tehnicoeco 

nomice necesită o perioadă de aproximativ doi ani, 
fapt ce produce efecte asupra ritmului de implemen
tare al viitorului Program, și, implicit, asupra ratei de 
absorbție a fondurilor europene necesare investițiilor 
din diferite domenii. Prin urmare, au fost analizate 
prioritățile la care aceste tipuri de proiecte trebuie să 
răspundă, condițiile pe care trebuie să le respecte, pre 
cum și etapele ce trebuie parcurse pentru elaborarea 
și finanțarea documentației aferente. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte 
nia coordonează procesul de planificare a viitorului exer 
cițiu financiar, desfășurând în acest scop o serie de 
acțiuni de informare cu privire la măsurile adoptate la 
nivel european și național în acest sens, precum și de 
corelare a documentelor strategice la contextul regiunii 
noastre. Portofoliul de proiecte este o anexă a Planului 
de dezvoltare al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 
20212027, principalul document strategic de planifi
care și programare elaborat la nivelul regiunii, de ase
menea, disponibil spre consultare pe siteul Agenției.

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 siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Regio finanțează investiții de peste 70 de milioane de lei, 
pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere și educaționale 

din municipiul Ploiești
În cursul săptămânii trecute, au fost semnate con 

tractele de finanțare în cadrul Programului Operațional 
Regional 20142020 (Regio) pentru proiectele: „Asi‐
gurarea mobilității traficului prin prelungirea legă‐
turii rutiere de transport public între Gara de Sud și 
Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de 
reabilitare a domeniului public al piețelor”, depus 
de Primăria Municipiului Ploiești, și „Extindere, rea‐
bilitare, modernizare și dotarea spațiilor de învăță ‐
mânt compuse din corpurile C20 – laboratoare, C21 – 
laboratoare foraj 1, C22 – laboratoare foraj 2, C23‐ 
post trafo, C24 – magazie și C25 – corp de legătură, 
aferente specialităților de inginerie de petrol și gaze”, 
depus de Universitatea Petrol  Gaze Ploiești. 

Pentru a diminua emisiile de gaze cu efect de 
seră, generate la nivelul orașului de condițiile de trafic 
rutier, Primăria Municipiului Ploiești va reorganiza in
frastructura de transport public, astfel încât să se rea
lizeze o legătură directă între Gara de Sud și Gara de 
Vest. În acest sens, în zonele vizate vor fi amenajate 
stații de așteptare, platforme de tip park&ride, va fi 
reconfigurată infrastructura rutieră, iar în zona Gării 
de Sud va fi construită o stație de capăt de linie. De 
asemenea, se are în vedere crearea condițiilor de uti
lizare a modurilor nemotorizate de transport, piste de 
biciclete și trasee pietonale. Nu în ultimul rând, siste
mul de management inteligent al traficului va fi extins, 
asigurânduse astfel prioritizarea mijloacelor de trans
port în intersecțiile semaforizate și informarea în timp 
util a călătorilor. 

Administrația locală beneficiază de finanțare Re
gio, în cadrul Axei prioritare 4 – „Dezvoltare urbană 
durabilă”, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor 
de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții 

bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. Pro 
iectul va fi implementat în 101 luni, în intervalul 1 ia
nuarie 2014 – 31 mai 2022, și dispune de un buget a 
cărui valoare totală este de 42.255.561 lei. Din aceștia, 
peste 32 de milioane de lei constituie contribuția din 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), 
aproape cinci milioane de lei reprezintă alocarea din 
bugetul de stat, beneficiarul asigură o cofinanțare eli
gibilă de peste 750 de mii de lei, în timp ce diferența 
de peste 4,3 de milioane de lei reprezintă valoarea afe 
rentă cheltuielilor neeligibile asigurate de beneficiar. 

Prin demersul său, Universitatea Petrol – Gaze Plo 
iești intenționează să crească relevanța învățământului 
terțiar universitar, în corelație cu piața forței de muncă 
și cu sectoarele economice competitive, realizând o 
serie de investiții în infrastructura de educație. 

(continuare în pagina 5) 

Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești
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Autoritatea de Management 
pentru Programul Operațional Regio 
nal (AMPOR) a completat, prin ordin 
de ministru, Ghidul solicitantului – 
condiții specifice de accesa re a fon
durilor în cadrul Axei priori tare 2 – 
„Îmbunătățirea com pe ti tivității între‐
prinderilor mici și mijlocii”, Priori
tatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea 
creării și extinderea capacităților 
avansate de producție și dezvolta‐
rea serviciilor”, Apel 2016. 

Astfel, se are în vedere prelun 
girea perioadei de implementare a 

proiectelor cu 12 luni după semna 
rea contractului de finanțare, fără 
a se depăși data de 31 decembrie 
2023. Măsura se va aplica în cazu
rile justificate de contextul pande
mic declanșat de Covid19. 

Documentul poate fi consul
tat pe siteul destinat implemen
tării POR în regiunea Sud Munte
nia, regio.adrmuntenia.ro, secțiu nea 
Program > Documente> Instruc 
țiuni, accesând următorul link: 
https://regio.adrmuntenia.ro/axa
2/static/1197.

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  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

(continuare din pagina 4) 
Astfel, extinderea, reabilitarea, 

modernizarea și dotarea spa țiilor de 
învățământ vizate prin proiect vor con
figura un mediu caracterizat prin si 
guranță și confort, racordat, prin do
tările moderne, la standardele ac tua le. 
Aplicația are o perioadă de imple
mentare de 42 de luni, în intervalul 1 
noiembrie 2018  30 aprilie 2022, și o 
valoare totală de 29.827.187,38 lei. 
Din aceștia, peste 25 de mi lioane de 
lei sunt asigurate de FEDR, peste 3,8 
milioane de lei provin din bugetul 
național, iar beneficiarul asigură o 
cofinanțare de aproximativ 600 de 
mii de lei. 

Proiectul beneficiază de finan 
țare nerambursabilă în cadrul Axei 
prioritare 10 – „Îmbunătățirea infras‐
tructurii educaționale”, Prioritatea de 
investiții 10.1 – „Investițiile în educație 
și formare, inclusiv în formare profe‐
sională, pentru dobândirea de com ‐
pe tențe și învățare pe tot parcursul 
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor 
de educație și formare”, Obiectiv spe
cific 10.3 – „Creșterea relevanței în ‐
vățământului terțiar universitar în 
relație cu piața forței de muncă și sec‐
toarele economice competitive”, apel 
dedicat învăță mântului universitar. 

În prezent, în regiunea Sud 
Muntenia sau înregistrat 1.739 de 
proiecte (inclusiv aplicațiile depuse 
în cadrul SUERD), prin care sunt so
licitate fonduri nerambursabile de 
aproximativ 10 miliarde de lei. Din 
acestea, au fost semnate contracte 
pentru 721 de cereri de finanțare, 
a căror valoare solicitată depășește 
șase miliarde de lei. În situația con
tractelor sem nate, este inclus și con
tractul aferent Priorității de investiții 
11.1 – „Consolidarea capacității 
institu ționale și o administrație pu‐
blică eficientă”, proiect implementat 
la nivel național al cărui beneficiar 
este Agenția Națională de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară, ges tionat 
de ADR Sud Muntenia.

AMPOR a emis 
Ordinul 2363/11.06.2020 

privind completarea 
Ghidului solicitantului 

aferent AP2, PI2.2, Apel 2016!

Sursă foto: pixabay.com

http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-2/static/1197
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-2/static/1197
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 
la nivelul regiunii Sud Muntenia în data de 15 iunie 2020
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ADR SUD MUNTENIA

Marius Justin Vicențiu 
TĂNASE 

• 20 ani de activitate 
în cadrul ADR 

Sud Muntenia! 
În data de 15 iunie, colegul nostru  
 Marius Justin Vicențiu TĂNASE, expert Ser

viciul monitorizare proiecte POR, împlinește 20 
ani  

de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia! 
Pe această cale, dorim săl felicităm  
și săi mulțumim pentru expertiza profe

sională și pentru întreaga activitate desfășurată 
în sprijinul beneficiarilor de finanțare Regio din 
județul Dâmbovița! 

La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!
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În județul Călărași sunt finanțate două proiecte 
în cadrul Programului Interreg VA ROBG

Programul Interreg VA RomâniaBulgaria fi nan 
țează o serie de proiecte care au ca scop reducerea ris
curilor în situații de urgență sau intervenții în sănătate. 
În cadrul acestora, sunt realizate activități specifice ma
nagementului situațiilor de urgență în zona de graniță 
românobulgară. 

Proiectul ROBG 135 „Investiții pentru o regiune si‐
gură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse” realizează o bază 
materială tehnică pentru creșterea vitezei de răspuns în 
situații de urgență în Giurgiu, Primul Birou Regional de 
Siguranță la Incendiu și Protecție Civilă în Ruse și achi 
ziționează echipamente specifice intervențiilor generate 
de situații de urgență în zona RuseGiurgiu. 

În scopul îmbunătățirii managementului comun al 
riscurilor în zona transfrontalieră DoljVratsa, proiectul 
ROBG 195 „Reacții coordonate și eficiente ale auto ri tă ‐
ților în situațiile de urgență din regiunea Dolj‐Vratsa” în 
ființează o unitate pentru intervenții în situații de urgență 
în zona transfrontalieră, în Craiova, și un punct trans
frontalier pentru îmbunătățirea capacității de reacție a 
autorităților în situații de urgență și dezastre în Vratsa și 
asigură dotarea cu echipamente de intervenție în caz 
de urgență. 

În cadrul proiectului ROBG 274 „Standarde unitare, 
coordonare sporită – securitate comună”, beneficiarii 
au achiziționat echipamente și utilaje necesare în situații 
de urgență pentru a asigura transportul voluntarilor și 
persoanelor aflate în dificultate, precum și materialele 
de instruire în domeniul gestionării situațiilor de urgență, 
cu scopul de a asigura protecția și siguranța populației 
din regiunea transfrontalieră SvishtovZimnicea. 

Proiectul ROBG 458 „Managementul comun al ris‐
curilor pentru reacțiile eficiente ale autorităților locale 
în situații de urgență” crește capacitatea de gestionare 
a riscurilor în zonele Belene și Călărași, prin desfășurarea 
de activități de instruire în domeniul prevenirii situațiilor 
de criză în regiunea transfrontalieră, prin dezvoltarea u 
nei platforme online care să ofere informații pentru pre 
venirea și gestionarea crizelor, precum și prin achizi țio 
narea de echipamente specifice intervențiilor generate 
de situații de urgență. 

Proiectul ROBG 415 „Gestionarea comună a ris‐
curilor și parteneriat în regiunea de frontieră Călărași – 
Dobrich” achiziționează echipamente specifice pentru 
diminuarea impactului negativ al catastrofelor naturale 
și al altor dezastre pentru Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență „Barbu Știrbei” al județului Călărași și muni

cipalitatea Dobrichka și dezvoltă o rețea de parteneriate 
comună în regiunea transfrontalieră pentru avertizare 
timpurie și reacție de urgență, o Strategie și un Plan de 
acțiune pentru activități comune împotriva inundațiilor 
și altor dezastre naturale. 

Proiectul ROBG 448 „Pachet educațional de copii 
pentru prevenirea situațiilor de urgență și a riscurilor” 
dezvoltă un set de instrumente educaționale inovatoare, 
desfășoară ample campanii de promovare în domeniul 
prevenirii și gestionării eficiente a riscurilor, realizează 
sesiuni de instruire și dezvoltă o platformă web CARE. 

Proiectele care finanțează intervenții în domeniul 
sănătății au contribuit, prin măsuri concrete, la atenuarea 
efectelor cauzate de pandemia Covid19. Astfel: 

Prin proiectul ROBG 174 „Sănătatea ta contează! – 
Modernizarea spitalelor din Zimnicea și Svishtov”, în spita
lele din cele două localități a crescut eficiența serviciilor 
de sănătate și a colaborării între furnizorii de servicii 
medicale la nivelul comunităților. Mai mult, în contextul 
actual al pandemiei cauzate de coronavirus, pentru a ve 
ni în sprijinul spitalelor din România care au avut nevoie 
de ajutor, Spitalul Zimnicea a împrumutat temporar Spi
talului Caritas din municipiul Roșiorii de Vede (județul 
Teleorman), pentru a asigura tratamentul pacienților infec 
tați cu Covid19: două injectomate, trei monitoare pentru 
funcții vitale și un dispozitiv de anestezie generală, echi
pament achiziționat exclusiv prin proiectul ROBG174. 

Prin proiectul ROBG 160 „Coordonare și sprijin în 
modernizarea serviciilor de sănătate publică în regiunea 
Dolj‐Vratsa”, au fost realizate lucrările de reabilitare la 
Spitalul Multiprofil pentru Tratament Activ „Sf. Ivan Ril ‐
ski”, Kozloduy, și au fost achiziționate toate echipamen
tele medicale necesare pentru dotarea uneia dintre ca
merele operaționale ale Clinicii de Cardiologie și Chirurgie 
Cardiovasculară de la Spitalul Județean Clinic de Urgență 
Craiova, astfel încât sala de operații a devenit complet 
funcțională și a fost utilizată ca centru de triaj și testare 
pentru persoanele suspecte de Covid19 

Proiectul ROBG 122 „Soluții comune pentru situații 
de urgență – Inițiative comune și soluții pentru solu țio ‐
narea situațiilor de urgență în zona transfrontalieră” a 
sprijinit autoritățile în lupta împotriva Covid 19 prin pu
nerea la dispoziție către autoritățile vamale din județul 
Mehedinți a cinci containere modulare achiziționate prin 
proiect, care au fost utilizate pentru carantinarea per
soanelor revenite în țară din zonele afectate de Covid+19. 

Sursa: observatorcl.info

http://observatorcl.info


Comisia Europeană a lansat competiția „Acces 
Ci ty Award” la care pot participa orașele Uniunii Eu
ropene cu peste 50 de mii de locuitori. 

Aflată la cea dea XIa ediție, competiția recom
pensează capacitatea și eforturile unui oraș de a deveni 
mai accesibil pentru persoanele cu nevoi speciale. 

Înscrierile sunt deschise până la data de 9 sep
tembrie, iar câștigătorii primelor trei locuri vor fi 

recompensați cu premii în valoare de 150.000 de euro, 
120.ooo de euro, respectiv de 80.000 de euro. Anul 
trecut, premiul „Access City Award” a fost acordat 
orașului Varșovia.  

Informații suplimentare cu privire la „Access City 
Award” sunt disponibile accesând următorul link: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141.  

Sursa: observatorcl.info
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OPORTUNITĂȚI 
DE FINANȚARE

Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
active pentru luna iunie 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte nia, 
prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat Catalogul 
surselor de finanțare nerambursabilă pentru luna iunie 2020! 

Scopul editării acestei publicații este de a veni în sprijinul 
potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din re
giunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite 
investiții. Astfel, în acest document sunt prezentate opor 
tunitățile de finanțare din programele operaționale și sche
mele de grant, ce se derulează în prezent în România, precum 
și oportunitățile din Programul Național pentru Dez voltare 
Rurală 2014 – 2020, INTERREG VA și URBACT III. 

Publicația electronică poate fi accesată pe siteul 
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă > 
Documente utile > Catalogul surselor de finanțare, link: 
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/docu
ment/1185/csfiunie2020.pdf.

Sa lansat 
Acces City Award!

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
http://observatorcl.info
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1185/csf-iunie-2020.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1185/csf-iunie-2020.pdf
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TURISM 
ÎN SUD MUNTENIA

Explorând comorile Bucegilor, la turbăria Lăptici!
Comparat, datorită structurii sale, cu o cetate naturală, masivul Bucegi îmbie în orice sezon cu 

numeroase atracții turistice care pot oferi oricui o vacanță de neuitat. Una dintre aceste 
comori, un loc din ce în ce mai apreciat de turiști, este turbăria Lăptici, o arie naturală protejată 
de tip botanic. Situată în raza județului Dâmbovița, în zona administrată de comuna Moroeni, 
turbăria Lăptici este unică în țară prin plasarea la o altitudine de aproximativ 1.500 de metri.  

Fiind, practic, o mlaștină oligotrofă (săracă în 
substanțe minerale și nutritive) turbăria din lunca pâ
râului Scândurarilor (afluentul râului Ialomița) conține 
o varietate enormă de mușchi, ierburi și flori, vegetație 
specifică acestui tip de arie protejată. 

Zona este amenajată cu trasee bine delimitate 
cu ajutorul potecilor din bușteni, pentru ca turiștii să 
respecte mediul protejat. Totodată, pentru o bună in
formare, au fost montate panouri care semnalează 
speciile floristice ale turbăriei. Astfel, pe lângă flora co 
mună dintro astfel de rezervație, specii de arbori sau 

arbuști cum ar fi molidul, mesteacănul, pinul de pă
dure, merișorul, afinul, salcia pitică sau ienupărul, exis 
tă și vegetație ce creează o notă deosebită precum: 
pipirigul, rogozul și trifoiul roșu. Însă raritatea absolută 
o constituie salcia de turbă, relict glaciar de origine 
nordică. 

Bucurânduvă și de celelalte atracții turistice din 
vecinătate, înarmați cu o cameră de fotografiat... fără 
a avea nevoie de vreun echipament special, vă invităm 
să trăiți o experiență captivantă! 

Sursa: calatorii‐in‐romania.ro

Sursă foto: ideipentruvacanta.ro

http://calatorii-in-romania.ro
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Centrul de Cultură 
„Dinu Lipatti” 

șia deschis porțile!
Noutăți din domeniul cultural în județul Argeș! 

La începutul acestei luni, în comuna Leordeni a fost 
deschis Centrul de Cultură „Dinu Lipatti”, instituție 
ce va funcționa în Conacul Fundățeanca, sub autori
tatea Consiliului Județean Argeș. Centrul va avea un 
rol important în ceea ce privește conservarea 
moștenirii culturale lăsate de Dinu Lipatti, precum și 
transmiterea acestei valori noii generații care trebuie 
să cunoască importanța compozitorului român în 
context național și universal. 

Centrul de Cultură „Dinu Lipatti” va asigura ac
cesul vizitatorilor gratuit, timp de o lună. 

Sursa: jurnaluldearges.ro

ARGEȘ Proiect 
de eficientizare a serviciilor 
administrative, la Primăria 

Municipiului Călărași!
Administrația municipiului Călărași va adopta o 

serie de măsuri menite a optimiza serviciile adminis 
trative furnizate populației. În acest sens, va fi imple 
mentat proiectul „Fundamentarea deciziilor, planifi‐
care strategică și măsuri simplificate pentru cetățeni la 
nivelul administrației publice a municipiului Călărași”, 
cu o valoare de peste trei milioane de lei, finanțat din 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 
20142020, Obiectivul specific 2.1  „Introducerea de 
sisteme și standarde comune în administrația publică 
locală ce optimizează procesele orientate către be‐
neficiari în concordanță cu SCAP”. În cadrul proiec
tului, vor fi analizate provocările din zona funcțională 
a municipiului Călărași și vor fi elaborate documen
tele strategice specifice. 

Sursa: radiovocescampi.ro

CĂLĂRAȘI

 
Curtea Domnească 

din Târgoviște 
se restaurează!

În curând, vor debuta lucrările de 
restaurare și conservare a Ansamblului 

Monumental „Curtea Domnească”, ca 
urmare a finalizării procedurilor de 
achiziție publică. 

Astfel, intervențiile vor viza obiective istorice 
precum: ruinele bisericiiparaclis, Turnul Chindiei, 
Biserica Domnească Mică „Sf. Vineri” și Biserica Dom
nească „Adormirea Maicii Domnului” din cadrul an
samblului. Investițiile de peste 13 milioane de lei vor 
fi realizate prin implementarea proiectului „Impul‐
sionarea dezvoltării județului Dâmbovița și păstrarea 
identității culturale a fostei capitale a Țării Românești 
prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorifi‐
carea Ansamblului Monumental Curtea Domnească 
din Târgoviște”, finanțat din Programul Operațional 
Regional 20142020, prin Axa prioritară 5  Îmbu ‐
nătățirea mediului urban și conservarea, protecția 
și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prio
ritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.  

Sursa: jurnaldedambovita.ro

DÂMBOVIȚA

GAL 
Inima Giurgiului  Țara 

Neajlovului și a Câlniștei 
 apel de proiecte!

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Inima Giurgiului 
– Țara Neajlovului și a Câlniștei” lansează în perioada 17 iu 
nie17 iulie apelul de selecție a proiec telor în cadrul Măsurii 
3.1/6A – Dezvoltarea activită ților non‐agricole în teri toriul 
GAL‐ului. Cu o alocare de 492.439,25 euro, apelul es te des
tinat microîntreprinderilor și întreprinderilor nona gricole 
mici, existente sau nouînființate din teritoriul GALului și fer 
mierilor sau membrilor unor gospodării agricole care își di
versifică activitatea de bază agri colă prin dezvoltarea unei 
activități nonagricole în teritoriul vizat, în ca drul întreprinderii 
deja existente, înca drabile în microîntreprinderi și întreprin 
deri mici, cu excepția per soanelor fizice neautorizate. Teri
toriul GALului acoperă următoarele unități administrativ teri 
toriale comunele: Bulbucata, Găiseni, Ghimpați, Iepurești, Let ca 
Nouă, Mârșa, Roata de Jos, Vânătorii Mici din județul Giurgiu, 
precum și comuna Mereni și orașul Videle din județul Teleorman. 

Sursa: stirigiurgiu.ro

GIURGIU

http://jurnaluldearges.ro
http://radiovocescampi.ro
http://jurnaldedambovita.ro
http://stirigiurgiu.ro


Catedrala 
„Sfântul Haralambie” 
din Turnu Măgurele 

se restaurează!
Credincioșii teleormăneni din Turnu Măgurele 

vor avea în curând motive de bucurie: se restaurează 
Catedrala „Sfântul Haralambie”. 

Intervențiile preconizate vor consta în lucrări 
de consolidare, restaurare și conservare a corpului 
principal al bisericii, a frescei interioare, a vitraliilor 
și a componentelor artistice realizate din diferite ma
teriale. De asemenea, vor fi refăcute instalațiile elec
trice și sanitare, realizânduse totodată un sistem adec 
vat de încălzire. 

Pentru punerea în valoare a monumentului, va 
fi configurat un sistem de iluminare arhitectural și 
ambiental. Nu în ultimul rând, vor fi amenajate un 
spațiu tehnic pentru centrala termică și grupuri sani 
tare, inclusiv pentru persoanele cu handicap. 

Investițiile vor fi realizate în cadrul proiectului 
„Restaurare, consolidare, protecție și conservare a 
Catedralei Sfântul Haralambie din Municipiul Turnu 
Măgurele” a cărui valoare totală este de peste 20 de 
milioane de lei. 

Sursa: ziarul‐mara.ro
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Noi 
proiecte de investiții, 

prin ADI Ialomița!
Patru proiecte de infrastructură cu o valoare de 

peste 1,4 milioane de lei, trei pentru modernizarea 
sistemului de iluminat public și unul de construire a 
unui teren de sport multifuncțional, vor fi implemen 
tate în județul Ialomița, în cadrul Programului Jude 
țean de Dezvoltare Locală (PJDL), prin Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Ialomița.  

Astfel, comunele Grindu (cu un proiect de peste 
519 mii de lei), Moldoveni (prin investiții de peste 247 
mii) și Maia (cu fonduri de peste 350 de mii de lei) vor 
beneficia de intervenții destinate modernizării și rea
bilitării sistemului de iluminat public. Nu în ultimul rând, 
autoritățile din comuna Reviga șiau propus construi
rea unui teren de sport multifuncțional, pentru care 
investițiile depășesc suma de 356 de mii de lei. 

În cadrul PJDL, unitățile administrativteritoriale 
pot obține finanțare nerambursabilă de până la 
300.000 de lei, în cazul orașelor și municipiilor, res
pectiv de până la 200.000 de lei, în cazul comunelor, 
pentru a derula acele proiecte pe care nu lear putea 
susține doar din bugetul local.  

Sursa: guraialomitei.com

IALOMIȚA

Heliport 
la Spitalul Orășenesc 

Sinaia!
Vești bune din Sinaia! Cu finanțare de peste 

160 de mii de lei, asigurată de administrația locală, 
Spitalul Orășenesc Sinaia dispune de un heliport rea
lizat în regim de urgență. 

Astfel, prin finalizarea acestei investiții, se poate 
beneficia de asistență medicală în cadrul unei 
instituții sanitare din capitală, dotate corespunzător, 
în doar 20 de minute. Proiectul constituie o soluție ra 
pidă și fiabilă prin asigurarea transportului rapid al pa 
cienților, în contextul în care este cunoscută frecvența 
cu care sunt înregistrate blocaje ale circulației rutiere 
pe DN 1. Noua pistă a trecut deja testele de probă, 
echipajul SMURD realizând manevre în acest sens! 

Sursa: ziarulincomod.ro

TELEORMAN

PRAHOVA

Sursă foto: pixabay.com

http://ziarulmara.ro
http://guraialomitei.com
http://ziarulincomod.ro


Newsletterul „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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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, 
Email 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, Email 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, 
Email 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, Email 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, 
Email ialomita@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean PRAHOVA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova, 
Bd. Republicii, nr. 24, et. 3, birourile 308, 316, 317 și 318, 
Ploiești, jud. Prahova, Tel. 0244/595.594, Fax 0344 
100 310, Email prahova@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean TELEORMAN 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, 
mun. Alexandria, jud. Teleorman, 
Tel./fax 0347/101.000, 
Email teleorman@adrmuntenia.ro 

Organismul Intermediar POS CCE 
Adresă Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, 
cod 910001, Tel./fax 0342100.160, 
Email oi.poscce@adrmuntenia.ro
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