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REGIO
2014-2020

Inaugurarea Școlii Gimnaziale „Matei Basarab”
din Târgoviște, județul Dâmbovița,
modernizată cu ajutorul Regio
și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv 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”, apel dedicat învățământului obligatoriu, Operațiunea B.
Proiectul vizează creșterea gradului de participare la nivelul educației în învățământul obligatoriu, prin investiții în
îmbunătățirea infrastructurii educaționale și transformarea
Școlii Gimnaziale Nr. 13 „Matei Basarab” într-o unitate de învățământ atractivă pentru elevii din ciclul primar și gimnazial. Cu ajutorul fondurilor europene s-a reabilitat infrastructura educațională existentă, fiind extinsă prin construirea
unui corp de clădire nou P+2E și prin realizarea unui ansamblu sală de sport și alte amenajări. Astfel, 800 de elevi, profesori și personal auxiliar vor beneficia de o infrastructură
educațională extinsă, reabilitată și modernizată, în care pot
desfășura procesul de învățământ în condiții optime.
(continuare în pagina 3)

V

ineri, 8 aprilie 2022, Liviu Gabriel
Mușat, directorul general al Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
a participat alături de Daniel-Cristian
Stan, primarul municipiului Târgoviște, la
inaugurarea Școlii Gimnaziale „Matei Basarab”
din Târgoviște, județul Dâmbovița, obiectiv
modernizat prin Programul Operațional
Regional (POR) 2014-2020.

Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea
Școlii Gimnaziale «Matei Basarab» din Târgoviște, județul
Dâmbovița” a fost realizat cu ajutorul fondurilor nerambursabile din 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
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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(continuare din pagina 2)
Durata de implementare a investiției este de 69 de
luni, în perioada 19 octombrie 2016 – 30 iunie 2022, iar
bugetul are o valoare totală de 22.223.977,79 lei, din care peste 18,89 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aproape 2,89 milioane de lei este valoarea
eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar aproximativ 447 de mii de lei reprezintă contribuția municipiului Târgoviște, în calitate de beneficiar.
Printre activitățile realizate în cadrul proiectului se numără: 3.422 mp suprafață reabilitată; 1278 mp suprafață extinsă (un corp de clădire P+2E – laboratoare, sală multifuncțională etc.); 157 mp suprafață extinsă (un corp de clădire - vestiare aferente sălii de sport); 1.217,5 mp (un corp de clădire –
sală de sport/teren sport); 2.385,63 mp amenajare spații exterioare (spații verzi, alei, parcare, trotuare etc.); 3.430 buc./
seturi echipamente didactice, mobilier, echipamente IT etc..
Până la această dată, în cadrul priorității de investiții
10.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru dezvoltarea
infrastructurii învățământului obligatoriu, în special pentru
copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, s-au
transmis 62 de aplicații în valoare totală de 496,4 milioane
de lei, ce au solicitat 477,31 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 54 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 579,41 milioane de lei și au
solicitat fonduri publice în valoare de 504,86 milioane de lei.
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost
transmise până acum 2.132 cereri de finanțare care au o
valoare totală de 20,51 miliarde de lei, solicitând fonduri
publice de aproape 14,40 miliarde de lei. Pentru 939 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare
totală de 9,45 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,87 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 Dâmbovița au transmis 351 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 3,25 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 2,38 miliarde de lei. Pentru 176 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de peste 1,58 de miliarde de lei, ce au solicitat fonduri
publice în valoare aproximativ 1,35 miliarde de lei.
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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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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Foto: pixabay.com

A fost publicată OUG nr. 39/2022 pentru modificarea
și completarea unor acte normative în domeniul gestionării
financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor
măsuri privind beneficiarii de fonduri europene

30%, majorarea termenelor de justificare a prefinanțării
acordate, precum și stabilirea valorii minime a cererilor
de rambursare la 200.000 lei.
OUG nr. 39/2022 poate fi descărcată de pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional
2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, https://2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente, titlul „Legislație 2022”, link: https://2014-2020.
adrmuntenia.ro/download_file/article/1749/oug-39-din6-aprilie-2022.pdf.

J

oi, 7 aprilie 2022, a fost publicată în
Monitorul Oficial al României Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 39 din 6 aprilie 2022
pentru modificarea și completarea unor acte
normative în domeniul gestionării financiare a
fondurilor europene și pentru adoptarea unor
măsuri privind beneficiarii de fonduri europene.

Documentul amendează OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și OUG
101/2020 - privind unele măsuri pentru implementarea
proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de
programare 2014-2020.
Principalele măsuri cuprinse în ordonanța de urgență
prevăd majorarea tranșelor de prefinanțare de la 10% la
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

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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Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 13 aprilie 2022

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Concurs, în data de 27 aprilie
2022, pentru ocuparea unui post
de îngrijitor în cadrul Serviciului
Administrativ, la sediul central
din municipiul Călărași

Concurs, în data de 28 aprilie
2022, pentru ocuparea unui post
de electrician în cadrul Serviciului
Administrativ, la sediul central
din municipiul Călărași

A

A

genția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia organizează, în data de
27 aprilie 2022, concurs pentru ocuparea
unui post de îngrijitor în cadrul Serviciului
Administrativ, la sediul central din
municipiul Călărași. Contractul individual
de muncă va fi pe durată determinată de
12 luni din momentul angajării.

genția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia organizează, în data de
28 aprilie 2022, concurs pentru ocuparea
unui post de electrician în cadrul Serviciului
Administrativ, la sediul central din
municipiul Călărași. Contractul individual
de muncă va fi pe durată determinată de
12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
99Candidatul să fie absolvent de studii gimnaziale;
99Minim 5 ani vechime în muncă;
99Capacitatea de a gestiona un volum variabil de
muncă și de a respecta termenele.
Alte cerințe:
99Posesor de permis de conducere categoria B.
Dosarele de înscriere se vor transmite online, la
adresa de e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro, sau
se depun personal la sediul ADR Sud Muntenia din mun.
Călărași, până la data de 26 aprilie 2022, ora 12:00.
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 experiența și cunoștințele din bibliografie
ale candidatului.
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 27
aprilie 2022, începând cu ora 10:00.
Informații suplimentare se pot obține la tel.
0242/331.769, persoane de contact: Crivăț Aurelian
Dănuț - șef Serviciu Administrativ, e-mail administrativ@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/download_file/document/1286/Concurs-ingrijitor-aprilie-2022.rar.
www.adrmuntenia.ro
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Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
99Candidatul să fie absolvent de învățământ obligatoriu;
99Certificat de atestare profesională „electrician constructor” sau experiență profesională de minim 3 ani pe
postul de electrician;
99Minim 3 ani vechime în muncă;
99Capacitatea de a gestiona un volum variabil de
muncă și de a respecta termenele.
Alte cerințe:
99Posesor de permis de conducere categoria B.
Dosarele de înscriere se vor transmite online, la
adresa de e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro, sau
se depun personal la sediul ADR Sud Muntenia din mun.
Călărași, până la data de 26 aprilie 2022, ora 12:00.
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 experiența și cunoștințele din bibliografie ale candidatului.
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 28
aprilie 2022, începând cu ora 10:00.
Informații suplimentare se pot obține la tel.
0242/331.769, persoane de contact: Crivăț Aurelian
Dănuț - șef Serviciu Administrativ, e-mail administrativ@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/download_file/document/1285/Concurs-electrician-aprilie-2022.rar.
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă active
în luna aprilie 2022
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
publicat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă
pentru luna aprilie 2022!
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 și schemele de grant, ce se derulează în prezent în România, precum și oportunitățile din Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A și URBACT III.
Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Publicații > Catalogul surselor de finanțare, link:
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/
document/1284/csf-aprilie-2022.pdf.

Obiective UNESCO cuprinse în cele 12 rute culturale sau turistice,
aprobate spre finanțare
Prin ordinele comune ale ministrului investițiilor și pro
iectelor europene, ministrului antreprenoriatului și turismului, ministrului culturii și ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației au fost aprobate obiectivele
care vor fi cuprinse în cele 12 rute culturale, ca urmare a
propunerii din 31 martie 2022 a comitetului interministerial reglementat prin Hotărârea de Guvern nr. 208/2022,
reprezentând jalonul 331 al componentei 11 – Turism și
Cultură din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Astfel, 300 obiective ce fac parte din patrimoniul cultural național vor fi restaurate sau vor beneficia de sprijinul necesar pentru o promovare adecvată.
În urma apelului public lansat de MIPE la data de 25
februarie a.c. au fost depuse 395 de solicitări. Acestea
au fost evaluate respectând metodologia aprobată prin
ordinul comun al celor patru ministere. Termenul limită pentru depunerea propunerilor a fost 20 martie a.c..
Listele cu obiectivele selectate ce vor face parte din
cele 12 rute turistice/culturale, investiție cuprinsă în cadrul Componentei 11 Turism și Cultură, pot fi consultate pe site-ul MIPE, la adresa https://mfe.gov.ro/pnrr-listele-obiectivelor-care-indeplinesc-criteriile-necesare-includerii-in-cadrul-rutelor-turistice-culturale-in-vederea-promovarii-respectiv-restaurarii/.
În vederea promovării, din regiunea de dezvoltare
Sud-Muntenia regăsim în listă:
• În cadrul Traseului castrelor romane: Castrul Roman Drajna de Sus-origine și perenitate - Drajna de Sus,
www.adrmuntenia.ro

județul Prahova;
• În cadrul Rutei bisericilor de lemn:
99Biserica Adormirea Maicii Domnului din Glâmbocu (Bascov);
99Biserica Nașterea Domnului – Călugărița din Leordeni;
99Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din satul Bărbălătești (Valea Iașului), ce adăpostește Moaștele Sfântului Ioan
Botezătorul; de asemenea, tot în biserica Bărbălătești se
află și o Icoană cu Sfântul Ioan Botezătorul, din anul 1800;
99Biserica Înălțarea Domnului din Jupânești (Coșești).
• În cadrul Traseului gastronomiei tradiționale românești se află:
99Traseul gastronomiei tradiționale giurgiuvene și
dezvoltarea locală prin ospitalitate.
99Aninoasa - tradiții gastronomice argeșene.
99Cașcaveaua din Prahova - deliciu tradițional românesc.
99Valea Mare Pravăț - tradiții gastronomice argeșene.
În data de 31 martie a.c. a fost atins jalonul 331,care presupunea ca cel puțin 225 de situri să fie incluse în rutele culturale, situri alese pe baza cartografierii și care să fie poziționate în principal în zonele rurale și defavorizate, pentru a atrage
turiști și a crea noi locuri de muncă în industria turismului. Având în vedere că pentru anumite rute turistice/culturale nu
au fost depuse suficiente solicitări, MIPE urmează să anunțe
un al doilea apel public pentru a putea utiliza toate fondurile alocate investiției și a maximiza toate șansele comunităților cu potențial turistic de a beneficia de investiții sustenabile.
Sursa: mfe.gov.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Foto: casaateliergabrielpopescu.ro

Vizită la Casa-Atelier „Gabriel Popescu”

presupunea gravura în metal. Dacă la parterul casei este
prezentată, printr-o expoziție documentară, cu diferite
fotografii și documente din timpul studiilor, viața și principalele creații ale artistului, etajul ilustrează locul în care își petrecea cel mai mult timp, respectiv atelierul, dotat cu o presă unică în țară, cu doi cilindri acționați printr-o manivelă. În atelier se pot vedea ustensilele de lucru și substanțele pentru realizarea gravurilor în metal,
precum și soba pe care își usca lucrările după imprimarea prin presare. Aici, prin intermediul instrumentelor de
gravură, vizitatorul își poate imagina și înțelege mai ușor
procedeul laborios al gravurii în acvaforte și dăltiță.
Restaurarea și reabilitarea casei atelier, a făcut posibilă reintroducerea ei în circuitul muzeal național și internațional redându-i-se importanța muzeistică, dar mai
ales revigorarea și perpetuarea gravurii ca procedeu artistic extrem de prețios, pe care din ce în ce mai mulți artiști îl folosesc pentru exprimarea demersurilor lor artistice. Crearea aici a unui centru unic de gravură, cu ateliere de gravură și spații de cazare a participanților la workshop-uri, sau tabere de creație (artists in residence), va
face din acest loc unul de atracție pentru artiștii români
și străini, constituind atât un creuzet artistic, dar și un
obiectiv turistic foarte important.
Proiectul intitulat „Restaurarea și consolidarea Casei
Atelier Gabriel Popescu, Comuna Vulcana Pandele, Județul
Dâmbovița” a fost finanțat în cadrul Programului RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” aferent Granturilor SEE & Norvegiene 2009-2014.
Sursa: muzee-dambovitene.ro

G

abriel Popescu este unul dintre cei mai
străluciți artiști gravori, continuator al lui
Theodor Aman și Nicolae Grigorescu, activitatea
sa artistică și pedagogică (a fost profesor la
Școala de Arte Frumoase din București timp
de 25 de ani), reprezentând o contribuție
importantă la istoria gravurii românești.
Muzeul, ce poartă denumirea generică Casa-Atelier „Gabriel Popescu”, este situat în satul Gura Vulcănii (comuna Vulcana Pandele, județul Dâmbovița), locul
de naștere al artistului, o zonă colinară de o frumusețe mirifică. Lăcașul cultural dâmbovițean a fost deschis
în 15 mai 1973, chiar în casa gravorului Gabriel Popescu
(1866-1937), amenajarea fiind posibilă datorită donațiilor familiei acestuia. Tot familia sa a contribuit din plin
la recrearea atmosferei de odinioară în care Gabriel Popescu a creat și trăit. Casa a fost finalizată în 1905, după
planurile arhitectului A. Clavel, realizate în concordanță
cu schițele și dorințele artistului. Clădirea are, la etaj, două camere – una deosebit de spațioasă, destinată atelierului de gravură, care este prevăzută cu un luminator, iar
cealaltă – dormitorul, complet utilat, în care se află o serie de obiecte de uz casnic (lămpi, căni, lavoar etc.), dar
și o bibliotecă variată ce cuprinde tratate de gravură, albume de artă și fotografii, cărți de bune maniere, cărți
de istoria românilor, cărți de sculptură în lemn. În diferitele momente ale zilei, prin intermediul luminatorului,
se crea o atmosferă propice lucrului migălos pe care îl
www.adrmuntenia.ro
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Orașul Mioveni
a elaborat Strategia de Digitalizare
ARGEȘ

Administrația locală a orașului Mioveni a elaborat, „Strategia de Digitalizare a Orașului Mioveni, 2022 – 2027”, un concept amplu de digitalizare, care va răspunde principiilor de bază, concentrate pe nevoile cetățeanului. Prin atragerea de fonduri, se va putea realiza primăria digitală și crearea unor platforme interconectate, precum e-funcționar, e-servicii, e-management și altele, care vor presupune transpunerea serviciilor publice în online, digitalizarea documentelor, managementul datelor, securizarea datelor, un dialog mai rapid și mai facil
cu cetățeanul, arhivarea electronică etc.. Totodată, ar presupune realizarea unui HUB informatic administrativ, care ar facilita
schimbul interinstituțional de date și informații între primărie
și instituțiile, ori serviciile subordonate administrației locale, la
toate nivelurile. În prezent, la nivelul primăriei orașului Mioveni s-au făcut pași importanți în acest domeniu, prin implementarea sistemului de plăți online a taxelor, impozitelor și amenzilor, programarea online a căsătoriilor, descărcarea de pe site-ul
instituției a unor seturi de formulare de la Direcția de Asistență Socială Mioveni, Birou Urbanism, Birou Taxe și Impozite și
alte servicii, realizarea platformei interactive Mioveni CityApp,
sistem de monitorizare video și supraveghere trafic auto etc..
Sursa: universulargesean.ro

Foto: facebook.com

A fost semnat
contractul pentru anveloparea
spitalului din Călărași

CĂLĂRAȘI

La începutul lunii aprilie, Consiliul Județean Călărași a semnat contractul pentru execuția lucrărilor de
anvelopare a Spitalului Județean de Urgență Călărași,
corpurile A, B,C și D, însumând două milioane de euro.
Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian”
Călărași a câștigat, în august 2021, un proiect european
de peste 11,7 milioane lei (2,3 milioane euro) pentru creșterea eficienței energetice la corpurile A,B,C și D. Principalele tipuri de lucrări ce vor fi realizate vizează îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirilor, utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului
de energie electrică pentru unitatea medicală prin implementarea unui sistem de panouri fotovoltaice, precum și
montarea de parasolare pe fațadele însorite ale clădirilor.
Proiectul a primit finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3.
Sursa: adevarul.ro

DÂMBOVIȚA

Stadion nou la Târgoviște

Guvernul României a aprobat, în ședința de miercuri,
6 aprilie, indicatorii tehnico-economici pentru construirea
unui stadion în municipiul Târgoviște (jud. Dâmbovița), în
cel mai scurt timp urmând să fie scoase la licitație atât proiectarea, cât și execuția acestuia. Obiectivul va fi construit pe o suprafață de 69.559 mp și va avea o capacitate de
12.012 locuri în tribune acoperite, dintre care 254 locuri VIP,
92 locuri pentru mass-media și 68 locuri destinate persoanelor cu dizabilități, 434 locuri de parcare și spații pentru alimentație și comerț. Stadionul va beneficia de o finanțare de
323.732.000 lei, asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Construcția se va ridica pe terenul pus la dispoziție de Consiliul județean Dâmbovița, care
asigură 5.000.000 de euro din sumă. Stadionul va fi un complex sportiv județean și regional, având în vedere posibilitatea organizării unei multitudini de evenimente sportive, altele decât cele fotbalistice. Pe stadion se vor putea juca meciuri de rugby de nivel național și mondial, dar se pot organiza și competiții de atletism. Noul stadion va îndeplini condițiile necesare pentru a găzdui atât meciurile din Liga I, cât
și meciuri din UEFA Europa League și UEFA Champions League, dar și meciurile echipei naționale de fotbal.
Sursa: facebook.ro
www.adrmuntenia.ro

Proiecte depuse
de primăria Giurgiu pentru finanțare
prin programul „Anghel Saligny”
GIURGIU

Primăria Giurgiu s-a pregătit pentru accesarea programului „Anghel Saligny”, iar în ședința Consiliului Local din
luna octombrie 2021 au fost aprobate cinci proiecte majore de investiții în municipiul Giurgiu: „Reabilitare bulevarde străzi, alei carosabile Zona I în Municipiul Giurgiu (Cartierul Tineretului, Cartierul Toporași, Cartierul Decebal-Daciei,
Blv. Mihai Viteazul, Str. Alexandriei, Str. 23 August, Str. Uzinei)”, „Reabilitare bulevarde străzi, alei carosabile Zona II în
Municipiul Giurgiu”, „Modernizare rețea apă, inclusiv branșamente Șos. Sloboziei”, „Reabilitare rețele de alimentare cu
apă și rețele de canalizare Str. Stejarului și străzi adiacente”
și „Reabilitare rețele de aducțiune cu apă, tronson cuprins
între Șoseaua Ghizdarului - Uzina de Apă”. Proiectele au fost
depuse la finele lunii octombrie 2021, cu excepția celui referitor la aducțiunea de gaze, care a fost depus în acest an.
Sursa: giurgiu-tribune.ro
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Două proiecte
finanțate prin ADI Ialomița
au ajuns la final

IALOMIȚA

La începutul lunii aprilie, au fost inaugurate două
investiții la nivel local, finanțate de Consiliul Județean
prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița.
La Roșiori, a fost finalizat cu succes un proiect care a vizat reabilitarea și dotarea dispensarului uman. Un al doilea
obiectiv atins prin același program ambițios, a fost inaugurarea unui loc de joacă pentru copiii din Ciochina, investiție finanțată prin ADI Ialomița dar și cu o contribuție locală.
La Ciochina este al doilea proiect implementat, în urmă cu un an a fost finalizat proiectul ce viza în mod direct tinerii, prin înființarea unui teren de fotbal. Următoarele obiective vor fi realizate în satele Orezu și Bordușelu. Anul 2022 va fi folosit exclusiv pentru acordarea de
consultanță Unităților administrativ-teritoriale din județ.
Sursa: ziarulialomita.ro

TELEORMAN

Finanțare suplimentară
pentru Complexul sportiv din Alexandria
În ședința de pe 6 aprilie, Guvernul României a aprobat suplimentarea cu 5.560.369,17 lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare finalizării complexului sportiv din municipiul Alexandria (jud. Teleorman). Investiția este necesară pentru ca stadionul să poată găzdui
meciurile de fotbal din Liga 1 Națională și pentru obținerea acreditării UEFA pentru categoria 3. Obiectivul
va avea o suprafață de 15.795 mp și va beneficia de
5.496 locuri pentru spectatori, 100 de locuri în parcare VIP și 36 de camere pentru cazarea sportivilor. Astfel, se vor construi 2 tribune, prima cu un regim de înălțime S+P+2E și 2.572 locuri pentru spectatori, urmând
să fie dotată cu spații pentru echipe (vestiare, cameră
prim ajutor, cameră antidoping, etc), spații pentru oficiali (vestiar arbitri, cameră oficial meci, etc), o sală de
forță, spații pentru presă (masa presei, cameră fotografi, platforme camere TV, studiouri TV, etc) și spații
pentru spectatori (locuri pe scaune, grupuri sanitare,
puncte de prim ajutor, puncte principale de servire).
Tribuna 2 va avea un regim de înălțime S+P+3E;
2.924 locuri pentru spectatori, camere unde pot fi cazați sportivii, o sală antrenament pentru atletism; spații de recuperare sportivi; spații pentru spectatori (locuri pe scaune, grupuri sanitare, puncte de prim ajutor,
puncte principale de servire). Stadionul va avea un teren de fotbal înierbat și o pistă de atletism 400 m outdoor, la care se adaugă terenuri organizate în zone reziduale ale turnantelor. Prin realizarea obiectivului de
investiții se va crea un adevărat pol cu caracter sportiv
în Municipiul Alexandria, având în vedere că în imediata vecinătate a stadionului funcționează Sala Polivalentă a Ministerului Tineretului, un bazin de înot modern
funcțional pe tot parcursul anului, terenuri de tenis, terenuri de baschet. Prin realizarea obiectivului de investiții vor beneficia în mod direct Clubul Sportiv Școlar
(șapte secții) și Clubul Sportiv Teleorman (opt secții)
precum și locuitorii din Municipiul Alexandria și zona limitrofă, circa 100.000 de persoane.
Sursa: zf.ro

Pasaj peste DN1,
prin programul „Anghel Saligny”,
la Băicoi
PRAHOVA

O pasarelă rutieră peste DN1 ar putea fi construită la intrarea în Băicoi, județul Prahova, pentru fluidizarea traficului într-una dintre intersecțiile problematice
din județ. Primăria Băicoi a depus în cadrul Programului „Anghel Saligny” un proiect de realizare a unui pasaj
peste DN1, similar celui de la intrarea în Câmpina, pentru care speră să obțină fonduri guvernamentale, proiect estimat la peste 13 milioane de euro. Noul pod ar
urma să apară la intersecția dintre DN1 și Drumul Județean 215, la prima intrare în localitate dinspre Ploiești,
în zona Forja Neptun. Investiția vizează ușurarea accesului spre și dinspre Băicoi, în condițiile în care, în prezent, intrarea în DN1 se face dificil, mai ales pentru virajul la stânga, pe fondul vitezei mari cu care se circulă
pe acel tronson al drumului național.
Sursa: ph-online.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.

