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Seminar de instruire destinat beneficiarilor de finanţare 
prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, 

pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-

tenia, în calitate de Organism Intermediar al Progra -
mului Operațional Regional 2014 – 2020, a organizat 
în data de 12 noiembrie, la sediul Agenției, semina rul 
de instruire destinat beneficiarilor de fonduri Regio, în 
cadrul Axei prioritare 8, PROIECTE NEFINALIZATE, 
Obiectiv specific 8.1 „Creșterea accesibilității servi cii -
lor de sănătate, comunitare și a celor de nivel se cun -
dar, în special în zonele sărace și izolate”, Ope rațiu -
nea A – Ambulatorii, și Obiectivul specific 8.2 „Îmbună -
tățirea calității și eficienței îngrijirii spita licești de ur -
gență”, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.  

Astfel, participanții, reprezentanți ai unități lor 
sanitare publice cu personalitate juridică, precum 
și ai autorităților locale, au fost instruiți cu privire la: 
întocmirea materialelor de publicitate, pregătirea 
cererilor de rambursare de către fiecare partener, 
procedurile de achiziții, precum și la măsurile afe-
rente procesului de monitorizare a proiectelor.  

Beneficiarii eligibili ai acestor apeluri de pro-
iecte nefinalizate sunt: Ministerul Sănătății, organ 
de specialitate al administrației publice centrale, 
cu personalitate juridică, în subordinea Guvernu-
lui, conform Hotărârii de Guvern nr. 144 din 23 fe-

bruarie 2010 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Sănătății, cu modificările și completă -
rile ulterioare, precum și parteneriatele între Minis -
terul Sănătății și: unitățile administrativ-teritoria -
le, definite conform Legii administrației publice lo -
cale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată cu mo -
di ficările și completările ulterioare și constitui te po -
trivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind orga -
nizarea administrativă a teritoriului României, repu -
blicată, cu modificările și completările ulterioare, 
autorități/ instituții ale administrației publice lo-
cale, unități sanitare publice cu personalitate juri -
dică proprie sau orice alte autorități/ instituții pu-
blice care pot contribui la buna implementare a 
proiectului.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru POR 2014 - 2020 și are responsabilități 
delegate pentru implementarea acestui 
program. Mai multe detalii despre posibilitățile 
de finanțare din POR puteți obține contactând 
experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 
0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, 
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Ne mărim echipa!

I. Concurs pentru ocuparea unui 
post de expert în cadrul 
Serviciului Evaluare, Selecţie și 
Contractare por, la sediul central 
din municipiul călărași. Contractul 
individual de muncă va fi pe 
durată determinată de 12 luni din 
momentul angajării. 

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului: 
studii superioare absolvite cu diplomă de li cen -•

ță sau echivalentul acesteia, în domeniul tehnic; 
cunoștințe foarte bune de operare pe calcu-•

lator; 
capacitatea de a lucra în echipă; •
capacitatea de a gestiona un volum variabil •

de muncă și de a respecta termenele stabilite. 
Cerinţe suplimentare: 
disponibilitate pentru deplasări în Regiune. •
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul 

central al ADR Sud-Muntenia din municipiul Călă -
rași, până la data de 26.11.2018, ora 12.00. 

Concursul se va desfășura în data de 27.11.2018 
la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călărași, 
str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, 
începând cu ora 10.00. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
ADR Sud-Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi, 
nr. 7A, Călărași, tel. 0242/331.769 și/sau la urmă-
toarele persoane de contact: Ștefan Grigoraș Da-
niel - șef serviciu evaluare, selecție și contractare 
POR, e-mail: eval.oi@adrmuntenia.ro și Mâţu Ioana - 
șef birou resurse umane-e-mail: resurseumane@adr -
muntenia.ro. 

Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, pre-
cum și documentele necesare înscrierii la concurs 
pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la 
adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Biblioteca - 
Documente utile - Bibliografii concursuri de anga-
jare), link https://www.adrmuntenia.ro/download_ -
file/document/1115/concurs-expert-SESC-27-11-
2018.rar.

II. Concurs pentru ocuparea unui 
post de expert în cadrul Biroului 
Verificare Plăţi POR - Serviciul 
Verificare Proiecte POR, la sediul 
central din municipiul călărași. 
Contractul individual de muncă 
va fi pe durată determinată de 12 
luni din momentul angajării. 

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului: 
studii superioare absolvite cu diplomă de •

licență sau echivalentul acesteia, în domeniul eco-
nomic sau tehnic; 

cunoștințe foarte bune de operare pe calcu-•
lator; 

capacitatea de a lucra în echipă; •
capacitatea de a gestiona un volum variabil •

de muncă și de a respecta termenele stabilite. 
Cerinţe suplimentare: 
disponibilitate pentru deplasări în Regiune. •
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul cen -

tral al ADR Sud-Muntenia din municipiul Călărași, 
până la data de 26.11.2018, ora 12.00. 

Concursul se va desfășura în data de 27.11.2018 
la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călărași, 
str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, 
începând cu ora 10.00. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
ADR Sud-Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 
7A, Călărași, tel. 0242/331.769 și/sau la următoarele 
persoane de contact: Iorga Rodica - șef serviciu ve -
rificare proiecte POR, e-mail: verificare.oi@adrmun-
tenia.ro și Mâţu Ioana - șef birou resurse umane-
e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. 

Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, pre-
cum și documen tele necesare înscrierii la concurs 
pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la 
adresa www.adrmun tenia.ro (secțiunea Bibliotecă - 
Documente utile - Bibliografii concursuri de anga-
jare), link https://www.adrmuntenia.ro/down -
load_file/document/1116/concurs-expert-SVP-
POR-27-11-2018.rar.
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AGENŢIA pentru DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA 
ORGANIZEAZĂ  ÎN DATA DE 27 NOIEMBRIE 2018:

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
mailto:eval.oi@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1115/concurs-expert-SESC-27-11-2018.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1115/concurs-expert-SESC-27-11-2018.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1115/concurs-expert-SESC-27-11-2018.rar
mailto:verificare.oi@adrmuntenia.ro
mailto:verificare.oi@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
ttps://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1116/concurs-expert-SVP-POR-27-11-2018.rar
ttps://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1116/concurs-expert-SVP-POR-27-11-2018.rar
ttps://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1116/concurs-expert-SVP-POR-27-11-2018.rar
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Forumul Naţional al Strategiei UE 
pentru Regiunea Dunării

În data de 5 noiembrie a avut loc sesiunea de 
deschidere a Forumului Național al Strategiei UE pen -
tru Regiunea Dunării prin care a fost lansată, sub mo -
toul „Întărim coeziunea pentru o prosperitate co-
mună în regiunea Dunării”, Președinția României 
la SUERD. Evenimentul grupează o serie de sesiuni 
după cum urmează: o sesiune desfășurată în plen pri -
vind preluarea de către România a Președinției SU-
ERD, aducându-se astfel în prim-plan Noul Secre-
tariat SUERD cu responsabilități, activități și modali -
tăți de cooperare cu viitoarele președinții SUERD 
și alți actori SUERD implicați, o sesiune dedicată ad -
ministrației publice centrale și o alta, vizând parti -
ciparea societății civile la SUERD.  

În calitate de Președinție în exercițiu a SUERD, 
România își propune să promoveze patru tematici 

prioritare și direcții de acțiune: 1. Îmbunătățirea co -
nectivității și a mobilității în regiunea Dunării prin 
promovarea transporturilor, a turismului, a digitali -
zării și a contactelor între oameni; 2. Revigorarea SU-
ERD în procesul de actualizare a Planului de Acțiu ne, 
prin crearea de sinergii între toți actorii im plicați: 
stakeholderii din regiunea Dunării și Comisia Europea -
nă, precum și prin operaționalizarea Secretariatului 
SUERD (Punctului Focal pentru Asis tență Tehnică); 
3. Schimburi de experiență și bune practici pe ariile 
prioritare SUERD referitoare la as pectele legislative, 
în strânsă colaborare cu adminis trația publică, cu acto -
rii sociali, cu mediul academic și de afaceri; 4. Dez -
voltarea transnațională a clusterelor prin schimbul de 
bune practici între entitățile participante la SUERD. 

Sursa: www.mdrap.ro
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Cele trei spitale regionale 
vor fi construite etapizat!

Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Capital Uman (AMPOCU) din cadrul Mi-
nisterului Fondurilor Europene a decis etapizarea 
construcției celor trei spitale regionale, ținându-se 
cont de alocarea prin Programul Operațional Regio -
nal 2014 – 2020, precum și de contribuția naționa lă, 
de câte 150 de milioane de euro.  

Construcția celor trei spitale regionale a intrat 
într-un impas temporar ca urmare a creșterii costu -
rilor de la 300 de milioane de euro la 1,1 miliarde de 
euro. Astfel, oficialii de la DG Regio consideră ca prin-
cipalele cauze ale acestui impas au fost de natură 
tehnică - amplasamentul spitalelor, numărul de pa-
turi, organizatorică – privind specializările, re sursele 
umane, raportul ce se stabilește între unita tea regio-
nală și celelalte unități spitalicești locale, precum și 
de natură financiară, studiile de fezabilitate realizate 
cu asistența Băncii Europene de Inves tiții, arătând că, în 
realitate, construcția celor trei spi tale necesită un buget 
mai mare decât cel prevăzut inițial. În acest context, 
Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene a de-
clarat: „Referitor la spitalele regionale, pentru a nu 
exista niciun fel de confuzie - Ministerul Sănătății 
beneficiază de asistență tehnică din partea Băncii 

Europene de Investiții. Prin această asistență tehnică 
se asigură atât documentația tehnică necesară con -
strucției și dotării spitalelor, cât și efectiv modul în ca -
re trebuie construite aceste spitale. Documentația teh -
nică care înseamnă studiu de fezabilitate, proiect teh -
nic, proiect de execuție, design, maparea serviciilor 
este în cuantum de 120 de milioane de euro pentru 
toate cele trei spitale. (...) Costul construcției și al 
dotării fiecărui spital în parte ne duce la o medie de 
400 de milioane de euro per spital. Și atunci, având 
în vedere alocarea financiară din fonduri europene, 
pe actuala perioadă de programare, pentru cele trei 
spitale regionale de 150 de milioane de euro con tri -
buție UE și 150 de milioane de euro contribuția Ro-
mâniei, am decis etapizarea construcției acestor spi-
tale în sensul că din actuala perioadă de programare 
să plătim documentația tehnică, tot pachetul de 
pregătire pentru construcția spitalelor, având în ve-
dere perioada de timp care se întinde undeva până 
la jumătatea anului 2020 cu pregătirea acestor con -
strucții de spitale, am luat în calcul etapizarea și pen -
tru perioada următoare de programare care începe 
imediat în anul 2021”. 

Sursa: jurnalul.antena3.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
http://jurnalul.antena3.ro
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul 
regiunii Sud Muntenia și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile, 

la data de 12 noiembrie 2018

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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WI-Fi gratuit în spaţiile publice, 
pentru municipiile din România

Comisia Europeană lansează primul apel de 
proiecte prin programul „WiFi4EU” în cadrul căruia 
și municipiile din România pot solicita finanțare 
pentru a instala puncte de acces public și gratuit 
la internet wireless. Vor fi acordate bonuri valorice 
de 15.000 de euro fiecare, pentru primele 2.800 de 
municipalități, distribuindu-se astfel minimum 15 
bonuri pentru fiecare stat membru, conform prin-
cipiului: „primul venit, primul servit”. În următorii 
doi ani, vor fi lansate alte trei sesiuni de cereri de 
astfel de proiecte. 

În procesul de solicitare a finanțării, trebuie 
avute în vedere următoarele aspecte: 

Solicitanții (municipalitățile) trebuie să fie •
înregistrați pe platforma online wifi4eu.eu; 

Depunerea candidaturii pe wifi4eu în perioa -•

da 7 noiembrie, ora 14:00 – 9 noiembrie, ora 18:00; 
Apelul de proiecte este non – competitiv. •
Bonul valoric poate fi utilizat pentru instala-

rea de puncte de acces gratuit la Wi-Fi în spații pu-
blice precum parcuri, piețe și clădiri publice, bi-
blioteci, muzee și centre de sănătate, peste tot in 
Europa. Până în 2020, vor fi alocate 120 milioane 
de euro pentru aproape 8.000 de municipalități din 
Uniune. 

Rețele finanțate prin WiFi4EU vor fi gratuite, 
fără publicitate și nu vor colecta date cu caracter 
personal. Finanțarea va fi acordata numai rețelelor 
care nu se vor suprapune cu oferte gratuite, pu-
blice sau private, deja existente și cu o calitate si-
milară în același spațiu public. 

Sursa: www.finantare.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.finantare.ro
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Mănăstirea Plătărești - între istorie și legendă
Mănăstirea Plătărești, de confesiune »

ortodo xă, se află în subordonarea canonică 
a Episcopiei Slobo ziei și Călărașilor, fiind 
ctitorită de domnul ță rii Ro mânești Matei 
Basarab și de soția sa Elina, în anul 1632, iar 
biserica de piatră a mănăstirii a fost 
construită în tre 1642-1646 de același 
domnitor și sfințită pe 3 apri lie 1646. 

Lăcașul de cult este situat în sudul localității Plă -
tărești din județul Călărași, pe o terasă a râului Dâm -
bovița, la aproximativ 20 de kilometri sud-est de Bu -
curești și 15 kilometri de Mănăstirea Cernica.  

Ansamblul arhitectonic al mănăstirii Plătărești 
a fost declarat monument istoric în anul 1915, în pre -
zent fiind inclus pe lista monumentelor istorice din 
anii 2004 și 2010 ale județului Călărași, ca monument 
arhitectonic de importanță națională, având codul 
de clasificare CL-II-a-A-14710. Ansamblul monahal 
cuprinde: Biserica cu hramul „Sfântul Mare Muce-
nic Mercurie”, Casa Domnească, chilii, construcții 
anexă și zid de incintă, toate incluse pe lista monu -
mentelor istorice.  

Din punct de vedere arhitectural, Mănăstirea Plă -
tărești se încadrează în liniile generale ale arhitec -
turii bisericești specifice epocii lui Matei Basarab. 
Astfel, epoca a avut drept caracteristici: folosirea 
în egală măsură a planurilor dreptunghiular și tri-
lobat; turn-clopotniță pe pronaos; despărțirea nao -
sului de pronaos printr-un zid cu deschidere; îm -
părțirea fațadelor în două registre printr-un brâu, 
registrele fiind decorate cu panouri și arcaturi rea-
lizate din ciubuce. Alți istorici de artă susțin că, în -
cepând din această epocă, zidul care despărțea în 
mod tradițional naosul de pronaos a fost desființat, 
în locul lui apărând stâlpii care unifică în realitate 
spațiul bisericii. 

Numele mănăstirii, conform unor surse contem -
porane, ar avea legătură cu numele primului egumen 
grec al mănăstirii: „Plastara” sau „Platara”. Surse 
istorice arată că acest fapt este mai degrabă o le-
gendă, deoarece toponimul Plătărești este întâlnit 
cu mult înainte de întemeierea mănăstirii. Cea mai 
plauzibilă explicație pare a fi cea oferită de lingvis -
tul și filologul Alexandru Philippide care afirmă că 
toponimul Plătărești face parte din moștenirea ling -

vistică de origine „tracă și iliro-panonă”, derivând 
din cuvântul ilir „Plator” cu variantele „Plature” sau 
„Platore” (Plator este și numele unui rege ilir). 

Legendele referitoare la începuturile mănăs-
tirii menționează două variante principale. Conform 
primei variante, mănăstirea a fost ridicată în amin-
tirea unei lupte cu tătarii care îl sprijineau pe Radu 
Iliaș, la preluarea domniei de către Matei Basarab, 
în 1632. A doua variantă spune că Matei Basarab a 
ridicat mănăstirea în amintirea victoriei obținute 
asupra lui Vasile Lupu la Nenișori în octombrie 1639. 
Este posibil ca ambele variante să fie adevărate, în 
sensul că după lupta din 1632 Matei Basarab a în -
ființat mănăstirea, iar după victoria din 1639 a con -
struit biserica de piatră a mănăstirii.  

Viața monahală a fost întreruptă de mai multe 
ori de-a lungul istoriei, mănăstirea căzând succesiv 
în ruină și fiind refăcută. În anumite perioade, loca -
lul actualei mănăstiri a fost transformat de auto ri -
tăți în penitenciar pentru femei sau spital pentru bol -
navii de afecțiuni psihice.  

Episcopia Sloboziei și Călărașilor a reînființat mă -
năstirea în anul 2000 ca mănăstire de maici, transfor -
mând-o în mănăstire de călugări în anul 2004. Înce -
pând cu 1 septembrie 2009, mănăstirea a redevenit 
mănăstire de maici, statut pe care îl are și în prezent. 

Mănăstirea Plătărești are o importantă valoare 
istorică și de patrimoniu, prin pictura din pronaos 
și cele patru icoane împărătești și de hram, păstra -
te în forma lor originală din timpul lui Matei Basarab. 
Ea este, alături de Mănăstirea Arnota, singura mă-
năstire ctitorită de Matei Basarab în care s-a mai păs -
trat pictura murală originală din secolul al XVII-lea. 

Sursa: www.crestinortodox.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.crestinortodox.ro
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La începutul lunii noiembrie, autoritățile lo-
cale piteștene au aprobat proiectul prin care vor 
fi achiziționate și montate stații de încărcare a 
mijloacelor de transport electrice. Proiectul are o 
valoare de aproximativ 2,8 milioane de euro, bani 
proveniți din fonduri europene, de la bugetul de 
stat, precum și din bugetul local, și are în vedere 
achiziționarea a 11 stații de încărcare rapidă, pre-
cum și a 40 de stații de încărcare lentă la care au-
tobuzele electrice pe care primăria intenționează 
să le procure, cât și autovehiculele electrice ale 
cetățenilor pot fi încărcate. Astfel, prin această 
inițiativă se are în vedere obiectivul de reducere 
a emisiilor de carbon, prin investiții ce se bazează 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă. 

Sursa: epitesti.ro

Staţii de încărcare 
pentru autovehiculele electrice, în Pitești

Argeș

Autoritățile locale călărășene au decis să reno -
veze clădirea fostului Cinematograf Victoria, și să o 
transforme într-un centru cultural, alocând pentru 
acest proiect peste trei milioane de lei. Astfel, prin 
realizarea investiției, se urmărește crearea con -
dițiilor optime de desfășurare a activităților socio-
culturale și un plus de siguranță al utilizatorilor. 
De asemenea, se dorește sporirea atractivității cul-
tural-turistice a municipiului Călărași prin crearea 
unei structuri culturale și de agrement.  

Edificiul ce constituie obiectul de investiții al 
proiectului a fost construit în perioada 1903 – 1905. 
Cazinoul Comunal sau Bufetul de la Bulevard, de-
venit ulterior Teatrul din Parc, este locul în care, con -
form arhivelor, a răsunat vocea unor mari perso na -
lități ale culturii române, începând cu Nicolae Ior -
ga și continuând cu Octavian Goga, Cezar Petrescu, 
Mircea Eliade, Ionel Teodoreanu, Ion Minulescu sau 
artiștii de primă mână ai teatrului românesc inter-
belic. Până în anii ‘90, clădirea a funcționat ca ci-
nematograf, cunoscând un proces de profundă de-
gradare. În ultima perioadă, clădirea a fost cunos-
cută drept Secția carte pentru adulți, din cadrul Bi -

bliotecii Județene „Alexandru Odobescu” din Că -
lărași, dar, din cauza condițiilor improprii de păstra -
re a fondului de carte, de desfășurare a activității 
angajaților sau a cititorilor, Consiliul Județean Că -
lărași a demarat construirea unui sediu modern pen -
tru Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” din 
Călărași ce funcționează momentan la demisolul Con -
siliului Județean Călărași. 

Sursa: adevarul.ro

Peste trei milioane de lei 
pentru bijuteria arhitecturală din Parcul Central
Călărași

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://epitesti.ro
http://adevarul.ro
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În perioada 22 – 26 octombrie, Școala Gimna-
zială I. Al. Brătescu-Voinești din Târgoviște a orga-
nizat evenimentul aferent implementării proiec-
tului „Z Generation in Digital Classroom”, proiect 
finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul 
programului Erasmus+. De-a lungul celor cinci zile 
unitatea școlară târgovișteană a susținut activități 
de predare – învățare – formare pentru cadre didac -
tice și elevi din Turcia, Polonia, Portugalia, Italia și 
România. Totodată, au fost organizate numeroase 
ateliere având ca temă principală utilizarea aplica -
țiilor de realitate augumentată. Programul eveni-
mentului a cuprins activități comune cadre didac-
tice - elevi, cât și activități distincte, menite să con -
tribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ast-

fel, s-au desfășurat  următoarele activități: „Întâl-
nirea de BUN VENIT” în cadrul căreia școala târgo -
vișteană a prezentat un program artistic susținut 
de elevii acesteia, prezentarea școlilor partenere 
în proiect prin intermediul tehnologiei digitale, dar 
și vizitarea școlii - gazdă. Activitățile au continuat 
cu prezentarea principalelor obiective istorice ale 
orașului, precum și cu participarea elevilor și a ca-
drelor didactice la atelierul „Povestea scrierii”, or -
ganizat de Complexul Muzeal Curtea Domnească, 
prin intermediul căruia s-a realizat o incursiune în 
timp, pornind de la primele forme de scriere și pri-
mele instrumente folosite, până la comunicarea di -
gital specific zilelor noastre. 

Sursa: www.gazetadambovitei.ro

Proiectul 
„Z Generation in Digital Classroom” – 

în cadrul Programului Erasmus+, la Târgoviște

Dâmboviţa

Primăria Giurgiu, Primăria Ruse »
și Consiliul Județean Giurgiu au obținut 
finanțare de aproximativ 20 de milioane 
de euro prin programul INTERREG V-A 
România – Bulgaria 2014 - 2020, pentru 
cinci proiecte transfrontaliere. 

Astfel, în data de 2 noiembrie, în cadrul con -
fe rinței de presă organizate ad-hoc, a fost lansat 
proiectul transfrontalier în valoare de aproximativ 
8 milioane de euro „Dezvoltarea fluviului Dunărea 
pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii 
Ruse-Giurgiu cu coridorul pan-european de trans-
port nr. 7”. Aplicația a fost depusă în cadrul Progra -
mului INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, 
Axa Prioritară 1 - O regiune bine conectată și are ca 
obiect de investiții „Amenajarea unui sector al Ca-
nalului Sfântul Gheorghe în scopul îmbunătățirii 
conectivității în Euroregiunea Ruse - Giurgiu”.  

„(...) Lansăm astăzi un proiect importat pen-

tru comunitatea giurgiuveană, amenajăm o zonă 
pentru acostarea ambarcațiunilor din zona Giur-
giu, sistematizăm canalul Sfântul Gheorghe și creăm 
o zonă de interes atât turistică cât și pentru conec -
tivitatea pe Dunăre cu ambarcațiuni. Colegii din Bul -
garia vor face un cheu pentru navele de croazieră 
pe Dunăre. Se lucrează la Giurgiu, se lucrează la Ruse, 
timpul este prielnic și am ferma convingere că vom 
duce la bun sfârșit acest proiect și la finalul peri -
oadei de implementare, peste un an și jumătate, 
să vedem impactul acestor investiții asupra comu -
nității noastre”, a precizat primarul Nicolae Barbu. 

Sursa: www.primariagiurgiu.ro

Performanţe în colaborarea 
transfrontalieră pentru îmbunătăţirea 

conectivităţii în euroregiunea Ruse - Giurgiu

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.gazetadambovitei.ro
http://www.primariagiurgiu.ro
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Asociația GAL Danubius Ialomița – »
Brăila a lansat apelul de proiecte aferent 
Măsurii M7/6B „Creșterea atractivității 
teritoriului GAL Danubius Ialomița – Brăila 
prin înnoirea satului” prin care își 
propune să dezvolte infrastructura locală 
și serviciile, din localitățile aflate pe 
teritoriul celor două județe, ca urmare a 
nevoilor identificate.  

Astfel, autoritățile locale din comunele: Fre -
căței, Bărăganul, Tichilești, Ciulnița, Scânteia, Movi -
la, Berteștii de Jos, Mărculești, Săveni, Gheorghe La -
zăr, Vlădeni, Bordușani vor primi o finanțare de 840 
de mii de euro pentru proiectele depuse ce deser-
vesc 34.de mii de beneficiari, contribuția comu ni -
tăților locale fiind de 260 de mii de euro.  

Conform fișei măsurii aprobate în cadrul Adu-
nării generale a parteneriatului public – privat GAL 
Danubius Ialomița – Brăila, valoarea unui proiect 
poate fi cuprinsă între 5.000 și 70.000 euro, fonduri 
nerambursabile. Prin fișa măsurii sunt eligibile ac -
țiuni ce conduc la implementarea următoarelor ti-
puri de proiecte: investiții de înființare /dezvolta -

re / îmbunătățire /extindere a serviciilor locale, ame -
najarea spațiilor publice locale, inclusiv investiții de 
agrement, elaborarea și actualizarea planurilor de 
dezvoltare a unităților administrativ-teritoriale, 
investiții pentru crearea/îmbunătățirea / moder-
nizarea/extinderea/viabilizarea tuturor tipurilor 
de infrastructură la scară mică, incluzând investiții 
în domeniul energiei regenerabile și al economiei 
energiei, al gestionării deșeurilor și al protecției 
mediului, construire/modernizare / reabili tare/ do -
tare inclusiv eficientizarea energetică a clădirilor de 
utilitate publică, îmbunătățirea confortului și si gu -
ranței publice, dotarea infrastructurii educațional – 
sociale. 

Strategia de dezvoltare locală (SDL) implemen -
tată de Asociația GAL Danubius Ialomița – Brăila, co -
respunde nevoilor identificare pe teritoriul a 28 de 
comune din județele Ialomița și Brăila, precum și 
a orașului țăndărei, având ca obiectiv îmbună tă -
țirea condițiilor de viață și sporirea atractivității 
teritoriului. Dezvoltarea socio - economică a spa -
țiului rural este indispensabil legată de existența 
unei infrastructuri rurale de calitate și de accesi-
bilitatea populației la servicii. 

Sursa: www.guraialomitei.com

Finanţare nerambursabilă 
pentru 12 comune ialomiţene și brăilene, 

prin GAL Danubius Ialomița - Brăila

Ialomiţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.guraialomitei.com


Consiliul Județean Prahova a depus spre finan -
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 patru proiecte având o valoare de peste 240 
de milioane de lei, două dintre acestea vizând mo-
dernizarea infrastructurii rutiere, iar alte două 
destinate infrastructurii medicale.  

Proiectele aferente infrastructurii rutiere au 
în vedere modernizarea și reabilitarea unor drumuri 
județene importante, respectiv DJ 720 – care face 
legătura între comuna Florești și limita cu județul 
Dâmbovița – și DJ 102 K, DJ 102D și DJ 100C – artere 
rutiere aflate în zona de sud-est a județului Prahova, 
inclusiv pe Drumul Vinului. În valoare totală de 220 de 
milioane de lei, acestea au ca obiective moderniza -
rea suprafeței carosabile și a trotuarelor, ame najarea 
stațiilor de transport public și a par cărilor, realiza-
rea de lucrări de colectare și evacua re a apei plu-
viale (șanțuri, rigole, puțuri absorban te, pode țe), repa -
rația și consolidarea podurilor exis tente pe traseul 
drumului, asigurarea siguranței cir culației (parapete 
de protecție, indicatoare rutie re, benzi rezonatoare). 

Pentru proiectele destinate infrastructurii din 
domeniul sanitar, este posibilă semnarea contrac-
telor de finanțare până la finalul lunii noiembrie. 
Astfel, valoarea totală a celor patru proiecte pen-
tru care, în curând, se vor semna contractele de finan -
țare se ridică la 245 de milioane de lei. 

Sursa: ziarulprahova.ro
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În data de 6 noiembrie, primăria orașului Vide -
le și primăria Lyaskovets din Bulgaria au lansat pro-
iectul transfrontalier „Povești despre Cultură, Is-
torie și Natură”, cofinanțat de Uniunea Europeană 
prin Fondul European de Dezvoltare Regională în 
cadrul programului de cooperare transfrontalieră 
Interreg V-A România Bulgaria, proiect cu un buget 
de peste un milion de euro. Astfel, principalele be-
neficii ale colaborări con stau în modernizarea par-

cului orășenesc din Vide le, precum și o serie de 
evenimente culturale ce vor fi găzduite de cele două 
orașe, impulsionându-se ast fel schimburile cultu-
rale, promovându-se totodată valorile tradiționale. 

Cu această ocazie, autoritățile locale din Bul-
garia și România prezente la eveniment, și-au pro-
pus să intensifice colaborarea prin implementarea 
de proiecte comune. 

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Colaborare transfrontalieră 
Videle - Lyasckovets

Teleorman

Finanţare de peste 240 de milioane de lei 
pentru patru proiecte depuse 
de Consiliul Judeţean Prahova

Prahova

http://ziarulprahova.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulteleormanul.ro


Newsletter-ul „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.

DATE DE CONTACT 
Agenţia 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 Judeţean ARGEȘ 
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Argeș, sediul Consiliului Județean Argeș: Piața 
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, 
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250 
E-mail / arges@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA 
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 Judeţean GIURGIU 
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,                 
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 
Tel./fax / 0246/215.271 
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean IALOMIŢA 
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 Judeţean PRAHOVA 
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam. 
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova 
Tel./fax / 0244/595.594 
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro 

Biroul Judeţean TELEORMAN 
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman, sediul Consiliului Județean 
Teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,             
mun. Alexandria, jud. Teleorman 
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494 
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro 
 
Organismul Intermediar POS CCE 
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. 
Călărași, cod 910001 
Tel. / fax 0342-100.160 
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro 
 
Editor / Direcţia Dezvoltare și Comunicare - 
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - 
director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu 
Comunicare, Mihaela FELEA, Mădălina CILIBEANU, 
Alexandra POPA, Andreea PLOEȘTEANU, 
Șerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU, 
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA 
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,  
Website / www.adrmuntenia.ro, 
regio.adrmuntenia.ro 
Data publicării / 12 noiembrie 2018

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 newsletter-ului. 
Materialele de informare vor fi transmise la adresa 

de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. 
Newsletter-ul va fi publicat pe site-ul 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 mass-media 
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor 

dedicate (portalurilor de știri economice), precum 
și publicului larg. 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi 
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, 

fax: 0242/313.167.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

