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ADR Sud Muntenia, pași către definitivarea
POR Sud – Muntenia 2021-2027

M

arți, 22 februarie, Liviu Gabriel Mușat,
directorul general al Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat
online, prin intermediul aplicației Zoom, o
ședință informală cu membri ai Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
a cărei temă principală a fost prezentarea
stadiului viitorului Program Operațional
Regional Sud – Muntenia 2021-2027.

În cadrul întâlnirii, Agenția a adus în discuție o propunere de structură a Comitetului de Monitorizare pentru
POR Sud – Muntenia 2021-2027, urmând ca discuții aplicate în acest sens să aibă loc în perioada următoare, în
ședințele ordinare ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
De asemenea, au fost prezentate participanților aspecte legislative privind implementarea POR Sud – Muntenia 2021-2027, precum și clarificările aduse Comisiei
Europene, în special măsurile preconizate a fi luate pentru evitarea potențialului conflict de interese al reprezentanților UAT-urilor din regiune.
Programul Operațional Regional Sud - Muntenia
2021-2027, document strategic de programare, fixează
principalele direcții de finanțare pentru următoarea perioadă de programare pentru proiectele ce vor fi implementate în regiunea Sud - Muntenia, consolidat cu prevederile cadrului strategic comun european 2021-2027
și cu Regulamentele europene aferente.
Prin Ordonanța de Urgență nr. 122 din 29 iulie 2020,
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
fost desemnată să îndeplinească rolul de Autoritate de
Management pentru viitorul Program Operațional Regiwww.adrmuntenia.ro

onal 2021-2027 ce va fi implementat în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia.
Cea de-a treia versiune a Programului Operațional Regional Sud – Muntenia 2021-2027 poate fi descărcată de
pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regională 20212027 > POR Sud ‐ Muntenia 2021‐2027, link: https://www.
adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/646/
POR-Sud-Muntenia-vers-3-01-11-2021-final.docx.
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Noutăți despre POR Sud Muntenia 2021-2027,
prezentate în cadrul conferinței
„Fonduri europene pentru viitor”, la Târgoviște

V

ineri, 18 februarie, Liviu Gabriel Mușat,
directorul general al Agenției pentru
Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, și
Mirela Tache, directorul Direcției economice,
au participat la conferința „Fonduri europene
pentru viitor”, desfășurată la Centrul
Internațional de Conferințe al Universității
„Valahia” din Târgoviște, la inițiativa
Consiliului Județean Dâmbovița.

Evenimentul, la care au mai participat europarlamentarul Victor Negrescu, Roxana Mînzatu , secretarul
de stat din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor
Europene, Claudia Gilia, prefectul județului Dâmbovița,
Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Cristian Avanu, administratorul public al județului Dâmbovița, Dănuț Nicolae Popa Stănescu, secretarul
general al județului Dâmbovița, deputatul Carmen Holban, Laura Monica Gorghiu, rectorul Universității „Valahia”, precum și primari dâmbovițeni, a avut ca subiect
principal dezbaterea privind viitoarele oportunități de finanțare europeană deschise de perioada de programare 2021-2027 și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Edilii dâmbovițeni au primit informații utile cu privire
la accesarea fondurilor europene în cadrul exercițiului
financiar 2021-2027, tendințele și prioritățile Uniunii Europene (UE), astfel încât idei de proiecte importante în
acest domeniu să aibă șanse maxime de realizare.
Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud
Muntenia, a vorbit celor prezenți despre noutățile aduse
de Programul Operațional Regional Sud - Muntenia 20212027 în sprijinul autorităților publice locale din regiune.
„În ceea ce privește diferențele dintre Programele Operaționale Regionale pe care le-am gestionat până acum în
calitate de Organism Intermediar și POR 2021-2027 pe care
îl vom gestiona în calitate de Autoritate de Management,
este evident faptul că viitorul program răspunde într-o pondere mai mare necesităților regiunii noastre. Din acest motiv ne-am pus amprenta în mod semnificativ asupra conținutului său, pornind de la o serie de nevoi pe care le-am
identificat la nivel de regiune, utilizând astfel un set de instrumente ce sperăm să ducă la o capacitate mai mare de
absorbție. Pentru asumarea noului rol de Autoritate de Management au fost întreprinse mai multe activități necesare
pentru acreditarea AM POR Sud Muntenia, respectiv creawww.adrmuntenia.ro

rea si dezvoltarea structurii Autorității de Management și
crearea cadrului procedural la nivelul AM POR (În total un
pachet de 24 proceduri operaționale).
De asemenea, pentru pregătirea POR 2021-2027, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost desfășurate consultări
cu autoritățile publice locale competente, partenerii economici și sociali precum și alte organisme relevante care reprezintă societatea civilă, inclusiv parteneri în domeniul protecției mediului, organizații neguvernamentale și organisme însărcinate cu promovarea integrării sociale, egalității de gen
și nediscriminării care, în conformitate cu abordarea bazată pe guvernanța pe mai multe niveluri se implică pe durata programării și, ulterior în implementare, inclusiv prin
participarea la comitetul de monitorizare.”, a precizat Liviu
Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud Muntenia.
În ceea ce privește PNRR, scopul Mecanismului de Redresare și Reziliență este de a oferi sprijin pentru investiții și reforme esențiale în vederea redresării sustenabile și
pentru ameliorarea rezilienței economice și sociale a statelor membre UE. La finalul perioadei de investiții, economiile și societățile europene vor fi mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile tranzițiilor verzi și digitale.
Până la acest moment, România a primit 3,79 miliarde
Euro, de la momentul aprobării și demarării implementării
PNRR, la 3 noiembrie 2021. Pentru anul 2022, țara noastră
are alocată o finanțare de 6,171 miliarde Euro, a căror accesare depinde de îndeplinirea condiționalităților din program.
Cu acest prilej, au fost aduși în atenție cei șase piloni
principali ce stau la baza PNRR, respectiv: tranziția spre o
economie verde; transformarea digitală; creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă; coeziunea socială și teritorială; sănătatea și reziliența instituțională;
copiii și tinerii - educație și competențe.
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Concurs, în data de 9 martie 2022, pentru ocuparea unui
post de expert (cu rolul de expert tehnic) în cadrul Serviciului
Implementare E.L.E.N.A., la sediul central din municipiul Călărași
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresele de e-mail: alin.izvoran@adrmuntenia.ro și resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data de 7 martie 2022,
ora 17:00.
Concursul se va desfășura prin susținerea unui interviu de selecție cu scopul de a verifica informațiile furnizate de candidat în dosarul de înscriere, de a verifica valoarea și relevanța experienței și cunoștințele din bibliografie ale candidatului.
Interviurile se vor susține online prin intermediul platformei Skype, în data de 9 martie 2022, începând cu ora 9:00.
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769,
persoane de contact: Izvoran Alin Ion - șef Serviciu Implementare E.L.E.N.A., e-mail alin.izvoran@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
pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.
ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile >
Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1280/Concurs-SIE-09-03-2022.rar.

A

genția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia organizează, în data de 9
martie 2022, concurs pentru ocuparea unui
post de expert (cu rolul de expert tehnic) în
cadrul Serviciului Implementare E.L.E.N.A.,
la sediul central din municipiul Călărași.
Contractul individual de muncă va fi pe durată
determinată de 36 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
99Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în
una dintre următoarele ramuri de știință: inginerie civilă sau
arhitectură și urbanism (conform nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare);
99Minim 10 ani experiență în activități privind elaborarea și implementarea documentației tehnice pentru lucrări de consolidare clădiri, inclusiv proiectare arhitectură;
99Capacitate de lucru în echipă;
99Capacitate de analiză și de sinteză.
Alte cerințe:
99Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.

www.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul regiunii
Sud Muntenia la data de 22 februarie 2022

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

Conferința Cities of Tomorrow a ajuns la ediția aniversară nr. 10
fi un element important al conferinței Cities of Tomorrow
#10 – Anniversary Edition, din data de 12 aprilie 2022 la
București. În ziua evenimentului, câștigătorii vor avea la
dispoziție câte 10 minute pentru prezentarea proiectelor,
după care vor putea răspunde întrebărilor din public.
Toate proiectele transmise către organizatori vor fi
promovate intens pe site-ul Cities of Tomorrow, iar câștigătorii categoriilor vor fi premiați astfel:
• Premiul pentru câștigătorul categoriei societatea
civilă / ONG / asociație: participarea la o delegație de
afaceri organizată de AHK Romania în domeniul dezvoltării durabile în Germania.
• Premiul pentru câștigătorul categoriei mediul de
business: 1 an de parteneriat Econet Romania
• Premiul pentru câștigătorul categoriei administrație publică: participarea ca vizitator la Expo Real 2022,
cel mai important târg din Europa pentru proiecte imobiliare și investiții (mai multe detalii despre ultima noastră prezența la Expo Real, aici)
Puteți înregistra proiectele dumneavoastră online,
până la data de 14 martie 2022, prin completarea formularului disponibil online, la adresa https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9dr3WQZBO46-p0vJ2egEhaLJ6rAf6-Rcdgf9Uv_2S4bvp8Q/viewform. Tot ceea
ce trebuie să mai trimiteți este prezentarea proiectului
înscris în concurs (preferabil format PPT / PDF), urmând
ca până la data de 4 aprilie 2022 să primiți confirmarea
calificării în etapa finală.
Sursa: citiesoftomorrow.ro

E

venimentul anual dedicat dezvoltării
durabile a orașelor și regiunilor din
România este deja la a zecea ediție și și-a
consolidat poziția de eveniment de top pentru
mediul de afaceri, arhitectură, dezvoltare
urbană și administrație.

Încurajarea dezvoltării durabile a țării, promovarea
măsurilor de creștere a atractivității acesteia pentru noi
investiții și stimularea competitivității țării sunt factori
esențiali. În acest sens, Cities of Tomorrow oferă o platformă pentru schimbul de idei, concepte și know-how
între sectorul public și cel privat, cu ambiția de a crea un
context propice acțiunilor concrete care să conducă la
rezultate tangibile.
Astfel, dacă aveți proiecte pentru orașul sau regiunea
dumneavoastră care contribuie la: promovarea regiunii
sau locului de implementare, dezvoltarea urbană sustenabilă, implementarea de soluții inteligente și îmbunătățirea calității vieții, le puteți înscrie la concursul de proiecte
al conferinței Cities of Tomorrow - ediția aniversară nr. 10.
Cele mai bune proiecte vor avea posibilitatea să se
prezinte în cadrul evenimentului și în zona de marketplace, iar câștigătorii vor beneficia de premii pentru încurajarea dezvoltării viitoare a proiectelor lor și de promovare prin AHK Romania pe durata unui an de zile.
Sesiunea de prezentare a proiectelor câștigătoare selectate în avans de un juriu internațional de specialitate va
www.adrmuntenia.ro
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Foto: pixabay.com

În luna martie va fi lansat apelul de proiecte
pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale

Dezvoltării și Energiei să fie semnat în această perioadă,
astfel încât să fie publicat în Monitorul Oficial, apoi apelul de proiecte va fi deschis pentru o perioadă de 45 de
zile în platforma digitală a Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.
În același timp, MDLPA va prelua cele 105 proiecte
mature evaluate în cadrul Programului Operațional „Investiții Mari”, proiecte mature care au studii de fezabilitate și proiecte tehnice întocmite și, de asemenea, au
primit avizele necesare, astfel încât, prin preluarea acestora se poate trece la procedura de licitație publică a
executării acestor lucrări.
MDLPA urmează să propună Guvernului un proiect de
OUG pentru transferul direct al acestor proiecte mature în cadrul Programului „Anghel Saligny”. După aprobarea ordonanței, beneficiarii – UAT-urile respective și, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară – vor trebui să încarce în platforma digitală a Programului „Anghel
Saligny” elementele principale ale acestor învestiții, restul
documentației urmând a fi transferat de către MIPE către
MDLPA în 15 zile de la aprobarea ordonanței de urgență.
Sursa: financialintelligence.ro

Î

n prima parte a lunii martie va fi lansat
apelul de proiecte pentru investițiile de
racordare la rețeaua de gaze naturale, în
cadrul Programului Național „Anghel Saligny”.
Totodată, 105 proiecte mature pentru care nu
au fost fonduri vor fi preluate de Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
(MDLPA) de la Ministerul Investiților și
Proiectelor Europene (MIPE).
Pentru acest sector, în cadrul Programului Național
„Anghel Saligny” există anumite tipuri de învestiții: înființarea de noi rețele de gaze naturale, extinderea rețelelor de gaze naturale existente, respectiv modernizarea
celor existente prin transformarea lor în sisteme inteligente de gaze naturale.
Bugetul alocat prin program pentru acest apel de
proiecte va fi de 7,5 miliarde de lei, iar indicatorii minimi
sunt 2.500 de km de conducte de gaze care se vor construi, respectiv 150.000 de familii care vor fi branșate la
gaze naturale. Urmează ca ordinul comun al miniștrilor
www.adrmuntenia.ro
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Foto: pixabay.com

A apărut versiunea consolidată
a Ghidului solicitantului pentru Acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive”
din Programul Operațional Competitivitate (POC)

tul lunii martie 2022.
Aplicanții vor avea la dispoziție o perioadă de 5 zile
calendaristice pentru înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare.
Conform documentului consolidat, solicitanții urmea
ză să transmită proiectul prin aplicația IMM RECOVER,
portalul de granturi IMM administrat de STS și Ministerul Economiei. Ulterior, proiectele declarate câștigătoare vor fi transferate de beneficiari, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data notificării de către autoritatea de
management a POC, în sistemul MySMIS-2014, de gestionare a fondurilor europene.
Ghidul consolidat aferent acțiunii 4.1.1. „Investiții în
activități productive” poate fi descărcat de pe site-ul MIPE, mfe.gov.ro, la secțiunea „Anunturi AMPOC”, link: https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-consolidat-aferent-actiunii-4-1-1-investitii-in-activitati-productive/.
Sursa: startupcafe.ro

A

apărut versiunea consolidată a Ghidului
solicitantului pentru Acțiunea 4.1.1
- „Investiții în activități productive” din
Programul Operațional Competitivitate (POC),
prin care microîntreprinderile și firmele mici și
mijlocii din România (IMM) vor putea obține
fonduri europene de până la 1 milion de euro
pe proiect, în anumite condiții.
Este vorba despre Acțiunea 4.1.1 - POC, care are un
buget total de aproape 360 milioane de euro, linie de finanțare care ar trebui să înlocuiască fosta „Măsură 3”
de ajutoare de stat COVID pentru IMM-uri, anulată.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)
a publicat oficial versiunea consolidată de ghid al solicitantului, în urma comentariilor primite în timpul consultării publice, termenul estimativ de lansare fiind începuwww.adrmuntenia.ro
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ÎN SUD MUNTENIA

În curând, Palatul Episcopal de la Curtea de Argeș
va putea fi vizitat

A

avut loc recepția lucrărilor efectuate
la Palatul Episcopal (Palatul Regal),
monument istoric din cadrul Ansamblului
Mănăstirii Curtea de Argeș. Palatul Episcopal
a fost restaurat prin Programul Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 –
Îmbunătățirea mediului urban și conservarea,
protecția și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții
5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului (Eparhia Argeșului și Muscelului) a primit o finanțare de aproximativ 5
milioane de euro pentru Proiectul „Restaurare, consolidare și punere în valoare a ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de
lemn Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, a zidului de
incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare”. Prin implementarea acestui proiect s-a urmărit consolidarea și restaurarea a cinci monumente istorice: Palatul Episcopal; Paraclis; Clădiri anexă; Biserica de
lemn „Intrarea în biserică” strămutată din satul Palanga,
comuna Amărăști, județul Vâlcea și Zidul de incintă, părți
componente ale ansamblului Mănăstirii Argeșului, completate de reamenajarea funcțională a două dintre cele cinci monumente istorice supuse consolidării și restaurării, și anume: Palatul Episcopal și Clădiri anexă, în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile
cu statutul de monument istoric și în deplină concordanță cu viața comunitară și religioasă și de construirea unui
punct de informare turistic.
De asemenea, un alt obiectiv a fost creșterea atractivității turistice prin utilizarea unor tehnici/ activități
de informare, publicitate și promovare cât mai variate
în scopul creșterii vizibilității monumentului istoric – ansamblul Mănăstirii Argeșului
Palatul este o clădire în stil german, ridicată între
1886-1890 de regele Carol I, după planurile arhitectului
André Lecomte du Noüy. Edificiul a slujit drept reședință
de vară, regina Elisabeta fiind îndrăgostită de acest loc.
Apartamentele regale se aflau la etajul I, acolo unde Regina avea și un atelier artistic.
În urma lucrărilor, au fost recondiționate subsolul,
parterul și etajul Palatului, reușindu-se punerea în valoare a noi spații, care vor găzdui colecțiile de artă bisericească ale Arhiepiscopiei. De asemenea, proiectul a prevăzut refacerea clădirilor anexă (transformate în hotel),
www.adrmuntenia.ro

construirea unui modern punct de informare turistică și
lucrări de protecție împotriva incendiilor.
Acesta este cel mai amplu proiect de restaurare al
unui ansamblu monumental argeșean iar vizitatorii vor
putea avea ocazia să-l aprecieze în curând.
Sursa: jurnaluldearges.ro
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Proiecte
pentru începerea asfaltării
de noi drumuri județene
ARGEȘ

INFO
JUDEȚE

CĂLĂRAȘI

Municipiul Călărași
va fi traversat
de o pistă de biciclete

Anul acesta, jumătate din bugetul Consiliului Județean Argeș este alocat dezvoltării. Cea mai mare parte
a acestei creșteri se datorează proiectelor pe fonduri
europene, iar o prioritate a județului, cu cea mai mare
atragere de fonduri europene din regiunea Sud-Muntenia, rămâne infrastructura.
Astfel, există proiecte pe fonduri europene, pe programele guvernamentale și din bugetul propriu, nu
doar pentru continuarea lucrărilor, ci și pentru începerea asfaltării de noi drumuri județene din rețeaua
de 1200 de kilometri din administrare Consiliului Județean Argeș.
Sursa: infoargesnews.ro

La sediul Primăriei Municipiului Călărași a fost semnat
contractul de proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului „Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate și a intermodalității în Municipiul Călărași prin amenajarea unei rețele de piste de biciclete”, finanțat prin Programul
Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Proiectul implică amenajarea unei piste de biciclete în lungime totală de 3.176,14 metri
și o suprafață de 8.055 mp. Zona de intervenție a proiectului
se află în partea de sud a municipiului Călărași, traversându-l
de la vest la est. Traseul începe din Str. Dropiei – Iaz Decantor
– Aleea Dumbrava Minunată nr. 8 – Str. Aviator Vitalie Zvincu
nr. 1 – Aleea Dumbrava Minunată – Str. Cornișei (Parc Dendrologic) – Str. Eroilor – B-dul 1 Mai (Parc Central – traversare
de la Restaurant Queen către Hotel Călărași) – Str. Sloboziei
nr. 4 – Str. Independenței. Durata contractului este de 13 luni
din momentul semnării, din care maxim 3 luni proiectare, respectiv 10 luni execuția propriu-zisă a lucrărilor.
Sursa: infomuntenia.ro

Calea București
din municipiul Târgoviște
va fi reabilitată

Giurgiu
se întoarce „cu fața
spre Dunăre”
printr-un proiect
de regenerare urbană

Strada Calea București va intra într-un amplu proces
de reabilitare. Primăria Municipiului Târgoviște a transmis că acest obiectiv de investiții presupune reabilitarea
unui tronson cuprins între strada Petru Cercel și limita
UAT-ului Ulmi. Proiectul urmează a fi realizat în parteneriat cu Consiliul Județean, prin Programul Județean
de Dezvoltare Locală. Intervențiile pentru acest obiectiv vizează modernizarea și reabilitarea părții carosabile,
reabilitarea trotuarelor, canalizarea și amenajarea unui
sens giratoriu la intersecția cu localitatea Ulmi. De asemenea, vizează și reabilitarea unei pasarele supraterane la intersecția cu strada Grădinari pentru a preîntâmpina numeroasele accidente ce au loc în acea zonă.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

Giurgiuvenii sunt provocați să redescopere frumusețile locale! Cartierul Smârda este locul de desfășurare a
unui important proiect numit „Cu fața spre Dunăre”, care țintește atât zona de cultură cât și cea de turism. Programul este derulat de Asociația pentru Tranziție Urbana
(A.T.U.), Urboteca, Facultatea de Urbanism a Universității
de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București și Primăria Municipiului Giurgiu, cu susținerea partenerilor locali.
Astfel, din februarie până în iulie 2022 vor fi organizate o serie de activități centrate pe istorie, cultură și natură.
Proiectul are o istorie de doi ani, fiind început încă din 2020
prin programul DANUrB+ și concentrându-se pe regenerarea urbană și punerea în valoare a patrimoniului local.
Sursa: urbanizehub.ro
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Locuitorii din Fetești
vor circula cu autobuze
electrice
Transportul public local se va face la Fetești cu autobuze
electrice. Primăria municipiului a lansat licitația pentru achiziția autobuzelor electrice și a stațiilor de încărcare în cadrul
unui proiect cu fonduri europene nerambursabile, în valoare de 11 milioane de euro. Prin acest program, administrația locală va achiziționa 12 autobuze electrice (2 autobuze
de capacitate mică și 10 autobuze de capacitate medie), stații de încărcare lentă (12 bucăți) și stații de încărcare rapidă
(12 bucăți). Acestea vor deservi transportul public de călători, iar termenul de livrare și implementare va fi de 10 luni
de la semnarea contractului. La Fetești vor fi livrate 12 autobuze electrice (2 autobuze de capacitate mică și 10 autobuze de capacitate medie), stații de încărcare lentă (12 bucăți)
și stații de încărcare rapidă (12 bucăți). Autobuzele electrice și
stațiile de încărcare vor deservi transportul public de călători.
Sursa: adevarul.ro

Foto: cronicadeteleorman.ro

TELEORMAN

Primăria Municipiului
Alexandria va avea
ecosistem digital
interconectat și integrat
Un nou proiect depus spre finanțare din bani europeni
de Primăria Municipiului Alexandria a primit undă verde.
Proiectul „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul U.A.T. municipiul Alexandria” va veni în sprijinul angajaților primăriei, dar și în beneficiul persoanelor fizice și
juridice care au domiciliul în Alexandria. Mai exact, după
cele 16 luni de implementare a proiectului în valoare de
2.967.240,00 lei se va putea realiza o mai eficientă furnizare a serviciilor către cetățeni, va crește calitatea actului
administrativ precum și gradul de satisfacție al cetățenilor.
Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea
capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Primăriei Municipiului Alexandria, în ceea ce privește
exercitarea atribuțiilor prevăzute privind Codul Administrativ, prin implementarea de măsuri privind îmbunătățirea procesului decizional și de digitalizare menite să ajute
la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor
informatice și interconectarea cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât și din perspectiva front-office.
În cadrul proiectului se vor implementa activități
preconizate, care fac parte dintr-un plan de acțiune
mai larg derulat de Primăria Municipiului Alexandria și
vizează asigurarea unei mai bune funcționări a instituției prin automatizarea activității, iar facilitarea accesului la serviciile oferite conduc la optimizarea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de administrația
publică cetățenilor din Alexandria.
Sursa: ziarul-mara.ro

Lucrările
de peste 2,2 milioane lei
de la Grădinița Azuga,
au fost finalizate

PRAHOVA

Preșcolarii din Azuga au revenit, de luni, 21 februarie, în
grădinița care în ultima perioadă a trecut printr-un amplu proces de modernizare. Lucrările au fost finalizate, iar o comisie
special desemnată a făcut recepția lucrărilor în cursul săptămânii trecute. Realizată cu fonduri europene în valoare de
2,2 milioane lei (din care aproape 500.000 lei din bugetul local, cofinanțare și cheltuieli neeligibile), obținute prin Programul Operațional Regional 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”, s-a reușit modernizarea și anveloparea clădirii,
refacerea acoperișului, a interioarelor, sistem de încălzire nou
și performant, mobilier și alte dotări necesare unei mai bune
funcționări. Acum copiii pot învăța într-o clădire sigură, cu o
nouă instalație de stingere a incendiilor și scară de evacuare,
iar Direcția de Sănătate Publică a emis avizul de funcționare.
Sursa: telegrama.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

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” este un
material cu informații despre activitățile derulate
de către Agenție și de către Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în vederea
promovării Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea
publicului țintă despre activitatea instituțiilor
membre ale Rețelei de Informare REGIO Sud
Muntenia și despre cele mai importante evenimente
organizate de acestea în județele regiunii.

Biroul Județean DÂMBOVIȚA

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Dâmbovița,
sediul Consiliului Județean Dâmbovița: Piața
Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 și 101, mun.
Târgoviște, jud. Dâmbovița, Tel./fax 0345/100.018,
E-mail dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean GIURGIU

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Giurgiu, Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu,
jud. Giurgiu Tel./fax 0246/215.271,
E-mail giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Județean IALOMIȚA

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Ialomița,
Piața Revoluției, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59,
mun. Slobozia, jud. Ialomița, Tel./fax 0343/101.139,
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723,
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova,
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310,
E-mail prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, mun.
Alexandria, jud. Teleorman, Tel./fax 0347/101.000,
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro
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Se distribuie gratuit

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați.
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de caractere
cu tot cu spații), împreună cu 1-2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de
informare vor fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va fi publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din
regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților massmedia de la nivelul regiunii Sud
Muntenia și siteurilor dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

