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Fonduri Regio pentru proiecte de infrastructură 
în municipiile Urziceni și Călărași

În data de 9 iulie, la nivelul regiunii Sud Muntenia, au fost semnate contractele de finanțare 
pentru proiectele „Dezvoltare durabilă și creșterea calității vieții în municipiul Urziceni prin 

abordarea integrată a măsurilor de regenerare urbană”, depus de Primăria Municipiului 
Urziceni și „Reabilitarea termică a Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfântul Antim Ivireanul 
Călărași” depus de administrația locală călărășeană. 

Autoritatea publică ialomițeană are ca obiectiv 
creș terea calității vieții locuitorilor prin investiții în in
frastructura educațională, recreațională și rutieră. În 
a cest sens, va fi creat un centru cultural multifunc țio 
nal, iar la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” 
va fi construit un nou corp de clădire. De asemenea, va 
fi organizat un loc de joacă destinat celor mici și vor fi 
amenajate spații verzi pe o suprafață de peste 2.000 
de metri pătrați. Totodată, vor fi reabilitați 1,2 kilometri 
de drumuri publice, avânduse în vedere și amenajarea 
traseelor pietonale sau pentru deplasările cu bicicleta. 
Nu în ultimul rând, pentru siguranța locuitorilor, va fi 
instalat un modern sistem video ce include 98 de ca
mere de supraveghere. 

Aplicația beneficiază de finanțare nerambursabilă 
Regio (Programul Operațional Regional 20142020), în 

cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării ora șelor 
mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b  „Oferirea de 
sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială 
a comunităților defavorizate din regiuni le urbane și ru‐
rale”, Obiectivul specific 13.1  „Îmbu nă tățirea calității 
vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”. 

Lucrările ce vor fi realizate în cadrul proiectului au 
un buget estimat la o valoare totală de 23.274.336,33 
lei, din care peste 19 milioane de lei sunt alocate din 
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 
contribuția din bugetul de stat depășește trei milioane 
de lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de pes 
te 463 de mii de lei, peste 113 mii de lei fiind valoarea 
cheltuielilor neeligibile. Proiectul va fi implementat în 
57 de luni, în perioada 1 august 2018 – 30 aprilie 2023. 

(continuare în pagina 3) 

   Primăria Municipiului Urziceni (sursă foto: primaria‐urziceni.ro)    Primăria Municipiului Călărași (sursă foto: actualitateacalarasi.eu)



A fost publicat actul normativ pentru modificarea și 
completarea Normelor metodologice de aplicare a preve
derilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acor
dului – cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sec
toriale, aprobate prin HG nr. 394/2016, precum și pentru 
modificarea și completarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziție publică/acordul – cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr395/2016. 

Documentul este disponibil spre consultare pe siteul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, adr 

muntenia.ro, accesând următorul link: https://regio.adrmun 
tenia.ro/index.php/download_file/article/1523/mo0561.pdf.
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(continuare din pagina 2) 
Demersul administrației călă rășene are în vedere 

creșterea efi ci enței energetice a Căminului pentru Per
soane Vârstnice „Sfântul Antim Ivireanul” și reducerea 
emisiilor de ga ze cu efect de seră la nivelul municipiului 
Călărași. În acest sens, vor fi autorizate lucrări de izo
lare termică, de înlocuire a tâmplăriei exterioare, de 
reabilitare a instalației de încălzire și de refacere a fi
nisajelor în zonele de intervenție. De asemenea, se are 
în vedere eficientizarea sistemului de iluminat, precum 
și valorificarea surselor regenerabile de energie, prin 
integrarea unei pompe de căldură și instalarea panou
rilor solare. Toate aceste investiții vor îmbunătăți con 
dițiile de confort pentru rezidenții și personalul institu 
ției, vor diminua consumul energetic și costurile afe rente, 
reducând totodată emisiile de gaze cu efect de seră. 

Proiectul depus de Primăria Municipiului Călărași, 
în calitate de beneficiar, este finanțat din Regio în ca
drul Axei prioritare 3  „Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de 
investiții 3.1  „Sprijinirea eficienței energetice, a ge‐
stionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 
din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv 
în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiu 

nea B  „Clădiri publice”, apel de proiecte dedicat spri
jinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Re 
giunea Dunării (SUERD). 

Proiectul are o durată de implementare de 71 de 
luni, în perioada 28 iunie 2017 – 30 aprilie 2023, și o 
valoare totală de 2.720.098,70 lei. Din aceștia, alocarea 
FEDR este de peste 1,8 milioane de lei, peste 285 de 
mii de lei reprezintă contribuția din bugetul național, 
cofinanțarea beneficiarului ajunge la aproape 44 de 
mii de lei, iar peste 523 de mii de lei este cuantumul 
cheltuielilor neeligibile. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.740 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în 
cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri ne
rambursabile de peste 10 miliarde de lei. Din acestea, 
au fost semnate contracte pentru 724 de cereri de 
finanțare, a căror valoare solicitată este de peste șase 
miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este 
inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 
– „Consolidarea capacității instituționale și o adminis ‐
tra ție publică eficientă”, proiect implementat la nivel 
na țional al cărui beneficiar este Agenția Națională de 
Cadas tru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR 
Sud Muntenia.

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

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

Modificări normative 
în sfera achizițiilor publice!

http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/1523/mo-0561.pdf
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/1523/mo-0561.pdf
https://regio.adrmuntenia.ro
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AMPOR a emis 
Instrucțiunea 

nr. 160 privind 
prelungirea perioadei 

de depunere 
a proiectelor 
pentru apelul 

POR/2020/3/3.1/A
/3/NE,SE,SM,C! 

Autoritatea de Management 
pentru Programul Operațional Regio 
nal (AMPOR) a emis Instruc țiunea 
nr. 160/2020 referitoare la prelungi 
rea până la data de 17.08.2020, ora 
10:00, a perioa dei de depunere a pro 
iectelor pentru apelul de proiec te cu 
titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE, SE, 
SM, C (Cod nr. POR/775/3) – Axa prio 
ritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon”, 
Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijini ‐
rea efici enței energetice, a gestionă ‐
rii inteligente a energiei și a utiliză rii 
energiei din surse regenerabile în in‐
frastructurile publice, inclusiv în clădi ‐
rile publice, și în sectorul locuințelor”, 
Opera țiunea A – Clădiri rezidențiale. 
Documentul este disponibil spre con 
sultare pe siteul destinat implemen 
tării POR în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adr muntenia.ro, secțiunea Pro 
gram > Documente > Instrucțiuni, acce 
sând următorul link: https://regio.adr 
mun tenia.ro/documente/static/1252, 
sau pe siteul AMPOR  inforegio.ro.

AMPOR a emis 
Instrucțiunea 

nr. 161 referitoare 
la prelungirea 

perioadei 
de depunere 
a proiectelor 
pentru apelul 

POR/2019/9/9.1/1/
Întreprinderi! 
Autoritatea de Management 

pentru Programul Opera țional Re 
gional (AMPOR) a emis Instrucțiu 
nea nr. 161/2020 privind prelun 
girea până la data de 31.08.2020, 
ora 17:00, a perioadei de depu 
nere a proiectelor pentru apelul 
de proiecte cu titlul POR/2019/ 
9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prio
ritară 9 – „Sprijinirea regenerării 
economice și sociale a comu ‐
nităților defavorizate din mediul 
urban”, Prioritatea de Investiții 
9.1 – „Dezvoltare locală sub res‐
ponsabilitatea comunității (DLRC)”. 

Documentul este disponi
bil spre consultare pe siteul 
destinat implementării POR în 
regiunea Sud Muntenia, re 
gio.adrmuntenia.ro, secțiu nea 
Program > Documente> Instruc 
țiuni, accesând următorul link: 
https://regio.adrmuntenia.ro/d
ocumente/static/1252, sau pe 
siteul AMPOR  inforegio.ro.

AMPOR 
a emis 

Instrucțiunea 
nr. 162 

privind modul 
de transmitere 

a cererilor 
de rambursare/ 

plată/ prefinanțare 
prin 

MySMIS! 
Autoritatea de Manage

ment pentru Programul Opera 
țio nal Regional (AMPOR) a emis 
Instrucțiunea nr. 162/2020 pri
vind modul de transmitere a ce
rerilor de rambursare/ plată/ pre 
finanțare prin MySMIS  Modu lul 
lmplementare și a documente
lor justificative aferente aces
tora de către beneficiarii care 
a plică prevederile lnstrucțiunii 
AMPOR nr. 139/2020. 

Documentul este disponi
bil spre consultare pe siteul 
des tinat implementării POR în 
regiu nea Sud Muntenia, re 
gio.adr muntenia.ro, secțiunea 
Program > Documente, titlul In 
strucțiuni, accesând următorul 
link: https://regio.adrmunte
nia.ro/download_file/article/15
27/instructiunea162.rar, sau 
pe siteul AMPOR  inforegio.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
http://inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
http://inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1527/instructiunea-162.rar
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1527/instructiunea-162.rar
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1527/instructiunea-162.rar
http://inforegio.ro
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CONSULTARE PUBLICĂ: ghidul de accesare a fondurilor 
destinate pregătirii proiectelor de infrastructură 

în domeniul specializării inteligente (POAT)!
Autoritatea de Management pentru Programul 

Operațional Asistență Tehnică 20142020 (AM POAT) 
lansează în consultare publică ghidul de accesare a 
fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infras
tructură în domeniul specializării inteligente. 

Documentul supus dezbaterii publice poate fi 
consultat pe siteul Agenției pentru Dezvoltare Regio
nală Sud Muntenia, accesând următorul link: https://re 
gio.adrmuntenia.ro/index.php/documente/static/1252 
sau pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Eu 
ropene, la următorul link: http://mfe.gov.ro/programe/anun 
turiautoritatidemanagement/. 

Astfel, AM POAT așteaptă propunerile și obser va țiile 
dumneavoastră la adresa de email: helpdesk.poat@fon
duriue.ro, până la data de 17 iulie 2020.

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.

Sursă foto: pixabay.com

https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/documente/static/1252
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/documente/static/1252
http://mfe.gov.ro/programe/anunturi-autoritati-de-management/
http://mfe.gov.ro/programe/anunturi-autoritati-de-management/
mailto:helpdesk.poat@fonduri-ue.ro
mailto:helpdesk.poat@fonduri-ue.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 
la nivelul regiunii Sud Muntenia în data de 13 iulie 2020
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ADR Sud Muntenia – o nouă inițiativa 
privind descoperirea antreprenorială pentru turism, 

identitate culturală și localități inteligente!
În data de 8 iulie, Agenția pentru Dezvoltare Re

gională Sud Muntenia a organizat sesiunea online ce 
a avut ca scop identificarea de idei inovatoare pentru 
portofoliul de proiecte al regiunii noastre. De această 
dată, sa avut în vedere specializarea inteligentă în do
meniile: turism, identitate culturală și localități inteligen 
te, prin consultarea entităților relevante pentru temele 
precizate. Astfel, întâlnirea de lucru a reunit reprezen 
tanți ai administrației publice, ai mediilor academic, de 
afaceri și de cercetare, precum și ai societății civile. 

Evenimentul a debutat cu o sesiune informativă în 
cadrul căreia au fost analizate documente ce fundamen 
tează viitorul exercițiu financiar. Ca atare, au fost rea
lizate dezbateri pe marginea mixului de politici aferent 
Strategiei de specializare inteligentă a regiunii Sud Mun 
tenia, a schiței Programului Operațional Regional  2021
2027, disponibilă spre consultare pe siteul Agenției, pre 
cum și a Ordonanței de guvern nr. 88 din 27.05.2020 
privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea 
unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului 
de proiecte în domenii strategice considerate prioritare 
pentru perioada de programare 20212027. 

În cea dea doua parte a întâlnirii, participanții s
au integrat în diferite grupe de lucru pentru domeniile 
turism (cu subgrupele: servicii de inovare în industria 
turismului, respectiv turismul integrat de tip cultural, 
spa/balnear și oportunități de turism activ) și localități 
inteligente (cu subgrupele: tehnologii de mediu pentru 

localitățile inteligente și soluții de smart cities în dome 
niile: locuire, sănătate și mobilitate). În acest context, 
au fost abordate principalele provocări cu care se con
fruntă domeniile vizate și au fost înregistrate soluțiile 
propuse în vederea generării unor idei de proiecte in
ovatoare care să sprijine dezvoltarea acestor sectoare. 
Ideile de proiecte elaborate vor face parte din portofo 
liul de proiecte, anexă a Planului de dezvoltare al re
giunii Sud Muntenia pentru perioada 20212027, prin
cipalul document strategic de planificare și programare 
elaborat la nivelul regiunii, disponibil spre consultare 
pe siteul Agenției. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia coordonează procesul de planificare a viitorului 
exercițiu 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 re
giunii noastre.

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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DE FINANțARE

Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
active pentru luna iulie 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat 
Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru 
luna iulie 2020! 

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

operaționale și schemele de grant, ce se derulează în 
prezent în România, precum și oportunitățile din Pro
gramul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, 
INTERREG 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/1186/csfiulie2020.pdf.

www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1186/csf-iulie-2020.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1186/csf-iulie-2020.pdf


Startupurile IT din România care dezvoltă tehnolo 
gii blockchain pot obține fonduri nerambursabile de pâ 
nă la 100.000 de dolari fiecare, printro oportunitate de 
finanțare lansată de UNICEF, unul dintre principalele or 
ganisme ale Organizației Națiunilor Unite (ONU). 

La competiție se pot înscrie firme care au deja un 
prototip cu „rezultate promițătoare” încă din faza pilot. 
Un alt criteriu de eligibilitate este ca soluția blockchain 
să aibă un potențial impact pozitiv în ceea ce privește 
calitatea vieții copiilor. Mai multe detalii privind condi 
țiile de eligibilitate pot fi găsite pe siteul oficial. 

Ca domenii, UNICEF caută soluții blockchain pen
tru sectorul financiar, comunicare, instrumente care aju 
tă direct utilizatorul și altele. 

Firmele selectate vor putea primi finanțări de pâ 

nă la 100.000 de dolari fiecare, sub formă de investiții, 
dar fără să li se oprească părți sociale din afacere. Fon
durile vor fi acordate în dolari, dar beneficiarii vor pu
tea primi o parte din bani și în bitcoin sau ether. 

Sursa: startupcafe.ro
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Fonduri europene pentru proiecte inovatoare 
de reducere a emisiilor de carbon

Comisia Europeană a lansat, în cadrul Innovation 
Fund, primul apel de proiecte privind tehnologiile in
ovatoare destinate reducerii emisiilor de carbon. Ape
lul are o alocare de un miliard de euro și se adresează 
proiectelor tehnologice mari care pot fi depuse până 
la data de 29 octombrie.   

Fondul pentru Inovare (The Innovation Fund) este 

un program de finanțare al UE, în valoare totală de 10 
miliarde de euro, pe următorii 10 ani, menit să ajute 
companiile și statele membre să dezvolte tehnologii 
de reducere a emisiilor de carbon. Bugetul programului 
este susținut cu venituri obținute din schema europea 
nă de certificate de emisii.  

Sursa: startupcafe.ro

Finanțări de până la 100.000 dolari 
pentru startupuri de blockchain, de la UNICEF

Sursă foto: pixabay.com
Sursă foto: d.ibtim

es.co.uk

http://startupcafe.ro
http://startupcafe.ro
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TURISM 
ÎN SUD MUNTENIA

Pe drumuri de munte, 
la cascada Urlătoarea!

Zilele călduroase ale verii ne îndeamnă pașii către 
locuri binecuvântate de umbră sau de briza mării. Și 
cum în această perioadă locațiile de vacanță trebuie să 
răspundă unor exigențe de natură diferită, lăsăm pașii 
să ne poarte spre Bucegi, la cascada Urlătoarea. Consi 
derată una dintre cascadele spectaculoase ale Româ
niei, atât prin debit, cât și prin înălțime (15 metri), Urlă 
toarea este o cascadă formată de pârâul cu același nu me, 
aflată la altitudinea de 1.100 de metri deasupra Poienii 
țapului, în apropierea traseului turistic care duce din Buș 
teni spre platoul Bucegi, pe Valea Jepilor. Este un punct de 
atracție pentru mii de turiști, mai ales că dru mul către cas 
cadă este considerat cel mai ușor traseu din Bucegi. 

Numele cascadei Urlătoarea e generat, cu sigu 
ranță, de zgomotul puternic produs de ape în căderea 

lor, însă în spatele acestui toponim se pare ca se as
cunde și o legendă. Oamenii locului spun ca vuietul pro 
dus de cascada reprezintă, de fapt, plânsetele unei păs 
torițe, copila Jepilor bătrâni, care sa aruncat de pe stân ca 
de deasupra cascadei, speriată de dragostea pe care 
io purtau, în același timp, doi frați. Deasupra Urlătoa 
rei, se găsesc alte doua cascade mai mici, formate pe 
doua pâraie ce curg în aceasta zona: Urlătoarea Mare 
și Urlătoarea Mică.  

Zona atrage și prin alte trasee turistice ce conduc 
spre renumitele obiective Babele și Sfinxul sau chiar 
spre Crucea Eroilor de pe Caraiman, vizibilă și din ora 
șul Bușteni, considerat la rândul lui o comoară inesti
mabilă din punct de vedere turistic. 

Sursa: turismland.ro

Sursă foto: bp.blogspot.co

turismland.ro
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Grădinița 
cu Program Prelungit 

„Aripi deschise” 
va fi extinsă!

Grădinița cu Program Prelungit „Aripi deschise” 
din Pitești va asigura în curând condiții mai bune pen 
tru activitățile educative care, la rândul lor vor putea 
fi diversificate, grație proiectului de extindere a uni 
tății preșcolare. Astfel, prin demersul inițiat de admi 
nistrația locală, grădinița va avea un corp cu o supra 
față construită de 160 de metri pătrați, în regim de 
înălțime P+2E. În acest sens, amplasamentul a fost pre 
dat executantului lucrărilor. Proiectul „Extindere spa ‐
ții de învățământ și administrative la Grădinița cu Pro ‐
gram Prelungit Aripi Deschise” este finanțat din Pro gramul 
Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 4 
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Obiectivul 
specific 4.4 – „Creșterea calității infrastructurii în vede ‐
rea asigurării accesului sporit la educație timpurie și spri ‐
jinirea participării părinților pe piața forței de muncă”. 

Sursa: argesplus.ro

ARGEȘ Un obiectiv 
mai aproape 
de realizare: 

Clubul 
Pescarilor 
Dunăreni!

Iată că obiectivele stabilite prin Programul Ope 
rațional pentru Pescuit și Afaceri Marine (POPAM) 
încep să se concretizeze: au debutat lucrările de rea
bilitare a clădirii care va deveni Clubul Pescarilor Du
năreni. Edificiul de pe malul Borcei, construit în peri 
oada 1950 – 1960, a avut dea lungul timpului 
diferite funcțiuni: secție a Casei Pionierilor, anexă a 
Grădinii Zoologice Călărași, acvariu, unitate de alimen 
tație publică sau spațiu comercial. 

Astfel, prin reabilitarea și modernizarea clădirii 
și a terenului aferent, se dorește crearea unui spațiu 
adecvat pentru comunitatea călărășeană de pescari, 
în vederea desfășurării unor activități specifice ac
vaculturii, în esență educativformative.  

Proiectul, în valoare totală de peste 1,6 milioane 
de lei, este finanțat din POPAM, Axa prioritară 4, 
Măsura 2.1 Promovarea și valorificarea produselor 
și activităților specifice zonei. 

Sursa: realitateadincalarasi.ro

CĂLĂRAȘI

Investițiile 
din zona UM Gară 

din Târgoviște 
se apropie de finalizare!

Schimbarea la față a zonei fostei unități militare situa 
te în vecinătatea Gării din Târgoviște este aproape de fina 
lizare! În prezent, se desfășoară întrun ritm susținut impor 
tante investiții de natură publică și privată care vor produce 
schimbările așteptate de târgovișteni. Dacă prin investițiile 
private va fi construit un centru comercial, investițiile pu
blice autorizate de Primăria Municipiului Târgoviște au ca 
finalitate realizarea unui parc public pe o suprafață de pes 
te 14.000 de metri pătrați. Astfel, zona de agrement va 
dispune de spații verzi cu vegetație bogată și peluze, zone 
de joacă pentru copii și de fitness pentru adulți, bibliotecă 
în aer liber și multe alte dotări din sfera amenajărilor ur
bane. Investițiile depășesc ca valoare șapte milioane de lei 
și sunt asigurate prin Programul Operațional Regional 2014
2020, în cadrul axei prioritare destinate dezvoltării urbane. 

Sursa: dambovitanews.ro

DÂMBOVIțA

În curând, 
drumuri reabilitate 

în comuna 
Putineiu!

La nivelul administrației comunei giurgiuvene 
Putineiu a fost emis ordinul de începere a lucrărilor 
în cadrul unui proiect de îmbunătățire a infrastruc
turii rutiere. Astfel, după obținerea tuturor avizelor 
necesare, toate străzile din satele aparținătoare co
munei, Vieru, Hodivoaia și Putineiu, vor fi asfaltate, in 
tervenții desfășurate pe aproximativ cinci kilometri. 

Proiectul este finanțat din Programul Național 
de Dezvoltare Locală. 

Sursa: giurgiupesurse.ro

GIURGIU

http://argesplus.ro
http://dambovitanews.ro
http://giurgiupesurse.ro


Soluții 
pentru reabilitarea 

DJ 102 I 
Valea Doftanei  Brădet

Drumul Județean 102 I reprezintă o soluție viabilă 
pentru descongestionarea traficului de pe DN 1, Valea 
Prahovei, și totodată oferă deschidere către județul 
Brașov, constituind astfel un pas important pentru dez
voltarea comunei Valea Doftanei prin atragerea de 
investiții și generarea de locuri de muncă. Astfel, pentru 
reabilitarea acestui drum au fost identificate două 
soluții; pentru o porțiune de 2,5 kilometri lucrările vor 
fi finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Lo
cală și vor debuta în scurt timp. De asemenea, două 
tronsoane de drum vor fi realizate de Compania Na 
țională de Investiții, care a desfășurat deja licitația afe
rentă studiului de fezabilitate, urmând ca în aproximativ 
patru luni să organizeze licitația pentru lucrările de 
execuție.  Potrivit estimărilor făcute de autorități, pro
iectul va fi finalizat la finele lui 2021. 

Proiectul „Reabilitarea și modernizarea DJ 102 I, 
Valea Doftanei, județul Prahova – Brădet, județul Bra ‐
șov” urmărește să creeze o alternativă pentru aglo me 
rația de pe Valea Prahovei și vizează două tronsoane 
de drum de aproximativ 24 de km în total, care aparțin 
Consiliului Județean Prahova și Consiliului Județean Bra 
șov. Drumul este în mare parte neasfaltat, cu sectoare 
de drum forestier, iar obiectivul de investiții va implica 
atât exproprieri de terenuri, cât și relocare de utilități 

Sursa: prahova‐news.ro
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ADI Ialomița  
finanțări pentru noi 
proiecte comunitare
În cursul săptămânii trecute, au fost semnate pa 

tru contracte de finanțare aferente unor proiecte depu 
se de autorități locale ialomițene în cadrul Programu 
lui Județean de Dezvoltare Locală. Astfel, administra țiile 
din Platonești, Gura Ialomiței, Bordușani și Buești au 
primit fiecare finanțări în cuantum de 200 de mii de 
lei, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialo 
mița, în vederea realizării unor obiective de investiții. 

Ca atare, în comuna Platonești va fi implementat 
un proiect de modernizare a grupurilor sanitare din Școa 
la Gimnazială cu Clasele IVIII, în valoare de peste 550 
de mii de lei, în timp ca la Bordușani va fi creat un loc 
destinat activităților sportive și recreative ce vizează in 
vestiții de peste 248 de mii de lei. Tot un loc de joacă va 
fi creat și în comuna Buești, în timp ce la Gura Ialo mi 
ței vor fi reabilitate aleile pietonale prin investiții de 
peste 450 de mii de lei. 

În cadrul programului, ADI Ialomița acordă 
autorităților locale sprijin financiar în valoare de 200 
de mii de lei pentru realizarea proiectelor comunita 
re, diferența înregistrată între finanțarea alocată în ca 
drul programului și valoarea totală a proiectului repre 
zentând contribuția beneficiarului din bugetul local. 

Sursa: obiectiv.net

IALOMIțA

 
Turnu Măgurele: 

se reabilitează 
Grădinița Nr. 2!

În aproximativ cinci luni, cadrele didactice și co
piii careși desfășoară activitățile educative la Grădi 
nița Nr. 2 se vor bucura de un spațiu modernizat în ca 
re este prevăzut chiar și un nou loc de joacă. În acest 
scop, sunt în derulare lucrări de reabilitare și de re
compartimentare a clădirii, de refacere a instalațiilor 
electrice și sanitare, precum și de branșare la rețeaua 
de gaze. Proiectul este finanțat prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală și are o valoare totală 
de aproximativ 620 de mii de lei. 

Sursa: ziarulmara.ro

PRAHOVA

TELEORMAN

http://prahova-news.ro
http://obiectiv.net
http://ziarulmara.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.

 
 
EDITOR 
Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, 
Direcția Dezvoltare și Comunicare,  
Serviciul Comunicare 
• Daniela TRAIAN  director adjunct, 
• Cristina RADU  șef Serviciu Comunicare, 
• Mihaela FELEA, 
• Mădălina CILIBEANU, 
• Fabiola MANEA, 
• Șerban GEORGESCU, 
• Mircea MARINACHE, 
• Ionuț POPA 
Email comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website www.adrmuntenia.ro, 
regio.adrmuntenia.ro 
Data publicării 13 iulie 2020 
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 ca ractere cu tot cu 
spații), împreună cu 1  2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a 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.

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 
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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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