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Grupurile de parteneriat local din regiunea Sud Muntenia 
au dat startul pregătirii viitoarei perioade de programare!

În perioada 1226 noiembrie, Agenția pentru Dez
voltare Regională Sud Muntenia a organizat o serie de 
evenimente ce au reunit grupurile de parteneriat local 
(GPL) din județele regiunii Sud Muntenia, în vederea 
pregătirii viitoarei perioade de programare.  

În cadrul întâlnirilor, a fost actualizat Planul de dez 
voltare regională 20212027, fiind totodată prezentate 
analiza socioeconomică aferentă acestuia, precum și 
contextul național și european al viitoarei perioade de 
programare. Astfel, au fost create premisele unui dia
log constructiv care, prin propunerile venite din partea 
actorilor cu rol cheie în dezvoltarea regională, devine 
o modalitate esențială de adoptare și adaptare a viitoa 
relor direcții de acțiune. 

La ședințele inițiate de ADR Sud Muntenia au par 
ticipat reprezentanți ai autorităților publice, ai mediului 
academic, de cercetare și de afaceri, precum și ai so cie 
tății civile din județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giur 
giu, Ialomița, Prahova și Teleorman, factori importanți atât 
pentru dezvoltarea regională, cât și pentru activitatea de 
programare desfășurată dea lungul timpului de Agenție. 

Evenimentele destinate reuniunii grupurilor de par 
teneriat local constituie pași importanți spre viitoarea pe 
rioadă de programare când, prin implementarea obiec
tivelor de politică, vom deveni o regiune mai inteligen tă, 
mai ecologică, mai conectată, socială și mai aproape 
de cetățeni.

GPL Argeș  Pitești, 18 noiembrie 2019

GPL Călărași  Călărași, 12.11.2019

GPL Giurgiu  Giurgiu, 26.11.2019GPL Dâmbovița  Târgoviște, 14.11.2019

GPL Ialomița  Slobozia, 15.11.2019 GPL Prahova  Ploiești, 13.11.2019 GPL Teleorman  Alexandria, 21.11.2019
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INFO 
ADR SUD MUNTENIA

Sediul ADR Sud Muntenia

Irina Andreea NICOLESCU 
• 12 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 22 noiembrie, colega noastră Irina 

Andreea NICOLESCU, expert Serviciul Monitorizare 
proiecte POR, a împlinit 12 ani de activitate în cadrul 
ADR Sud Muntenia! 

Cu acest prilej, îți mulțumim pentru compe 
ten ță și pentru sprijinul acordat beneficiarilor din 
ju dețul Argeș în implementarea proiectelor derulate 
cu fonduri Regio! 

La Mulți Ani cu multe succese!
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OPORTUNITĂțI 
DE FINANțARE

Oportunități privind standardizarea 
administrației publice locale

Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 
(AMPOCA) a lansat apelul de proiecte CP13/2019 „Fun‐
damentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri 
de simplificare pentru cetățeni la nivelul ad mi nistrației 
publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”, în ca
drul Axei prioritare 2 – „Administrație publică și sistem 
judiciar accesibile și transparente”,  Obiectivul specific 
2.1. – „Introducerea de sisteme și standarde comune în 
administrația publică locală ce optimizează procesele 

orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”. 
Apelul este de tip competitiv și are o alocare finan 

ciară eligibilă de peste 229 de milioane de lei. Aplica 
țiile pot fi depuse prin sistemul electronic MySMIS 
până la data de 31 ianuarie 2020.  

Mai multe detalii privind acest apel de proiecte 
se pot afla accesând siteul AMPOCU, poca.ro, unde 
poate fi consultat și Ghidul solicitantului și anexele 
acestuia. 

Sursa: poca.ro

Sursă foto: m
kfvn.com

http://poca.ro
http://poca.ro
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Casa Memorială „Ionel Perlea”, 
destinație culturală, în județul Ialomița

Înființată în anul 1983, Casa Memorială 
„Ionel Perlea” este inclusă pe lista 

monumentelor istorice a Comisiei 
naționale a monumentelor, 
ansamblurilor și siturilor istorice, din 
cadrul Ministerului Culturii, și 
funcționează pe lângă Muzeul Județean 
Ialomița, din municipiul Slobozia.  

Printre formele de turism practicate, cel cultual 
se dovedește din ce în ce mai atractiv, regiunea noastră 
dispunând de valoroase obiective de patrimoniu de in 
teres național sau internațional. Cei care optează pen 
tru această modalitate de petrecere a timpului liber, 
aleg, de fapt, o inedită cale de a îmbina utilul cu plăcu 
tul, de ași lărgi universul de cunoaștere prin ex pe rien 
țe memorabile.  

O astfel de experiență ar putea fi vizitarea casei 
prestigiosului dirijor și compozitor român Ionel Perlea, 
născut în localitatea Ograda, județul Ialomița. 

Formată din doua corpuri de clădire unite, Casa 
Memorială „Ionel Perlea” face parte dintrun complex 
de clădiri ridicate începând cu mijlocul secolului al XIX
lea de familia dirijorului. Cele doua case, cu destinația 
inițială de locuințe, au fost construite în perioade di
ferite și au stiluri arhitectonice diferite. Dintre cele 

două locații ce găzduiesc muzeul destinat omului de 
cultură, a fost construită mai întâi cea din partea stân 
gă, mai retrasă față de șosea, având planul tipic locu 
ințelor din perioada medievală: o sală centrală cu acces 
printrun foișor închis către două încăperi dreaptastân 
ga, plan de formă pătrată cu un acoperiș înalt. Conform 
specialiștilor, perioada de ridicare a acestei case este 
posibil să fie prima jumătate a secolului al XIXlea, re
prezentând, probabil, prima locuință a familiei Perlea. 
Cea dea doua casă, unită cu prima la colțul de sudvest, 
este ridicată spre finalul secolului al XIXlea și are un 
tip de plan și o volumetrie total diferite.  

După naționalizare, clădirile au împărtășit soarta 
multor altor case tip conac, devenind sediu de CAP. Au 
fost utilizate ca depozite de materiale și cereale, apoi 
îngrășăminte chimice, zidăria fiindule puternic afec
tată. După o perioadă de utilizare drept sediu de poștă, 
casele au fost preluate de Muzeul Județean Ialomița, 
creânduse astfel Casa Memorială „Ionel Perlea”. 

Anual, la începutul lunii mai, când este organizat 
Festivalul și Concursul Național de Interpretare Vocală 
și Dirijat „Ionel Perlea”, muzicieni români și străini vi
zitează edificiul, participând la diverse și complexe 
evenimente culturale. 

Sursa: perlea.ro

http://perlea.ro
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Echipamente moderne 
pentru spitalele din județul Argeș

O serie de unități medicale din Pitești, Leordeni, 
Ștefănești și Câmpulung beneficiază de dotări constând 
în echipamente moderne în cadrul proiectului „Asigura ‐
rea accesului la servicii de sănătate în regim ambula‐
toriu pentru populația județelor Argeș, Teleorman și 
Călărași”, proiect ce valorifică finanțare europeană, 
derulat de administrațiile județene, în parteneriat cu 
Ministerul Sănătății. Astfel, pentru Spitalul de Pediatrie 
Pitești au fost au fost achiziționate 26 de echipamente 
– aparate de ecografie, centrifuge și aparate de radio
logie – în valoare de 1,2 milioane de lei, în timp ce 
Spitalul Județean de Urgență Pitești beneficiază de o 
rampă de acces și de 30 de paturi automatizate pentru 
secțiile Anestezie și terapie intensivă (ATI) și Unitatea 
de supraveghere și tratament avansat a pacienților 
cardiaci USTAC. Pentru echipamentele medicale des
tinate celorlalte unități medicale au fost alocate sumele 
257 de mii de lei (Spitalul de Pneumofiziologie Leor
deni), peste 400 de mii de lei (Spitalul de Boli Cronice 
și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești), 
și 457 de mii de lei (Spitalul Municipal Câmpulung). 

Sursa: ziarulargesul.ro

ARGEȘ

„Curriculum relevant, educație deschisă 
pentru toți – CRED” – la doi ani de la implementare!

Finalizarea unor documente și metodologii rele
vante pentru domeniul educație, formări de formatori 
și de cadre didactice, dezvoltarea platformei educațio 
nale CRED, aproximativ 1.200 de webinarii organizate 
pentru peste 7.000 de persoane, selecția modelelor de 
bună practică sunt doar câteva dintre rezultatele ob 
ținute în cadrul proiectului CRED, dea lungul celor doi 
ani de desfășurare.  

Prin implementarea proiectului, se dorește capa 
ci tarea personalului didactic pentru a aplica, în mod 
adecvat, curriculumul centrat pe formarea de com pe 
tențe, una dintre principalele provocări actuale ale sis 
temului educațional românesc. În acest context, CRED 
reprezintă o schimbare majoră de paradigmă, răspun
zând concret nevoii cadrelor didactice de a participa 
la programe de dezvoltare profesională.  

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – 
CRED” este finanțat prin Programul Operațional Capital 
Uman 20142020 și a fost lansat în anul 2017, având 

o durată de implementare de 4 ani. CRED este parte 
integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia pri
vind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată 
prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015). 

Sursa: observatorcl.info

CĂLĂRAȘI

Sursă foto: Consiliul Județean Atgeș
Sursă foto: educred.ro

http://ziarulargesul.ro
http://observatorcl.info
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Proiect de iluminat public 
pentru o zonă de interes turistic: comuna Moroeni

Zona montană de interes turistic, 
aflată dea lungul drumului județean 

DJ 714 pe traseul Zănoaga, Bolboci, 
Cheile Tătarului, PadinaPeștera (comuna 
Moroeni), va beneficia, la inițiativa 
administrației județene, de iluminat public.  

Pentru că zona vizată este în prezent lipsită de 
această utilitate, autoritățile publice județene au con
tractat, în vederea stabilirii soluțiilor tehnice, serviciile 
de realizarea a Studiului de fezabilitate, aprobând to
todată documentația tehnicoeconomică și principalii 
indicatori pentru obiectivul de investiții „Iluminat pu‐
blic DJ 714 Zănoaga, Bolboci, Cheile Tătarului, Peștera, 
Padina”. Astfel, avânduse în vedere complexitatea 
obiectivului, motivele tehnice, economice, funcționale, 
dar și de eficiență energetică, rețeaua a fost divizată, 
cu sprijinul proiectantului, în trei sectoare, acestea ur
mând a se realiza etapizat, în funcție de resursele fi
nanciare identificate, după cum urmează: 

Sector 1: Padina – Peștera  4.640 m traseu / 4.792 •
m cablu; 

Sector 2: Zănoaga – Cabana Bolboci  2.920 m tra•

seu / 3.016 m cablu; 
Sector 3: Contur Lac – Cheile Tătarului  4.420 m •

traseu / 4.564 m cablu. 
Sursa: ziaruldambovita.ro

DÂMBOVIțA

150 de ani de la construirea 
primei căi ferate din România!

În această lună, Muzeul Județean „Teohari Anto‐
nescu” din Giurgiu, în colaborare cu Muzeul Căilor Fe
rate Române din București, a organizat expoziția „150 
de ani de cale ferată București‐Giurgiu”, eveniment 
destinat aniversării debutului proiectului feroviar ro
mânesc. Punctul de atracție al manifestărilor dedicate 
acestei aniversări, ce a inclus, totodată și lansarea vo
lumului de carte „150 de ani de cale ferată Giurgiu‐
București”, a fost Diorama demonstrativă de traseu fe 
roviar românesc, expusă la Giurgiu cu sprijinul Muze ului 
CFR București.  

Demersurile de construire a primei linii de cale 
ferată de pe teritoriul României, București – Filaret – 
Giurgiu, au fost inițiate în timpul domniei lui Alexandru 
Ioan Cuza, aceasta fiind inaugurată la data de 31 oc
tombrie 1869. Potrivit specialiștilor, pentru realitatea 
epocii, a fost o linie de cale ferată foarte modernă, re 
alizată după principii britanice. 

Sursa: giurgiupesurse.ro

GIURGIU

http://ziardambovita.ro
http://giurgiupesurse.ro
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Inițiative de eficientizare 
a activității la DSVSA Ialomița

Direcția Sanitară, Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor Ialomița (DSVSA) va achiziționa echipa
mente noi cu ajutorul cărora timpii de realizare a ana
lizelor și de raportare a acestora vor fi semnificativ re 
duși. Pentru atingerea acestei ținte, instituția ialo mițeană 
a semnat recent două contracte de finanțare în cadrul 
Planului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Submă 
sura 5.1 – „Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive 
menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, 
evenimentelor adverse și evenimentelor catastrofale”, 
program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul 
României prin Fondul European Agricol pentru Dez
voltare Rurală.  

Aplicația „Echipamente pentru buna desfășurare 
a activității de încercare în cadrul Laboratorului de bio ‐
logie moleculară, pe termen lung, conform programe‐
lor naționale de supraveghere și control a bolilor cofi ‐
nanțate la animale” va fi implementată în 24 de luni 
de la semnarea contractului ce are o valoare de 99.990 
de euro. „Echipamente necesare realizării analizelor în 
cadrul Laboratorului de biologie moleculară pentru pes ‐
ta porcină africană” are o valoare totală eligibilă de 100.000 

de euro, fără TVA, și va fi implementat, de asemenea, 
în 24 de luni de la semnarea contractului. 

Sprijinul acordat prin Submăsura 5.1 contribuie la 
creșterea capacității operaționale de prevenire a apa 
riției epidemiilor și combaterea acestora, inclusiv prin 
diminuarea timpului de reacție din partea autorităților.   

Sursa: ziarulialomita.ro

IALOMIțA

 
Turnu Măgurele 

și Levski – parteneriat 
pentru o dezvoltare 

durabilă a zonei
Administrația municipiului Turnu Măgurele face 

pași importanți în implementarea proiectului „L‐TEN – 
Conectarea Rețelei de Transport Europene printr‐o le‐
gătură mai bună între nodurile terțiare Turnu Măgurele 
și Levski pentru o dezvoltare durabilă a zonei”. Astfel, 
pentru buna desfășurare a activităților stabilite în cadrul 
proiectului, au fost achiziționate serviciile de traducere 
și de interpretariat. Proiectul este implementat de Pri
măria Municipiului Turnu Măgurele, în calitate de lider, 
în parteneriat cu municipalitatea Levski din Bulgaria, 
și este finanțat prin Programul Interreg V A România 
Bulgaria 20142020. 

Sursa: ziarulmara.ro

TELEORMANOpere de artă 
în contexte inedite, 

la Ploiești!
Lecții de istorie și galerii de artă inedite în muni

cipiul Ploiești! Administrația locală are în vedere mo
dernizarea gardurilor mai multor instituții publice, pe 
care intenționează să le transforme în expoziții în aer 
liber, pe baza unui concept relativ nou în România. 
Conceptul presupune montarea unor panouri cu im
agini reprezentative, puse în valoare prin sisteme in
teligente de iluminat arhitectural care au un dublu 
rol: înfrumusețează peisajul urban, oferind în același 
timp lecții de istorie sau de artă.  

Acest proiect ar putea include colegiile „Ion Luca 
Caragiale” și „Jean Monet” ale căror garduri ar impre 
siona prin imagini de epocă sau ale unor personalități 
culturale, Spitalul de Pediatrie, sediul Poliției Locale, 
al Serviciului de Evidența Persoanelor, Școala „Sf. Va‐
sile” și Cimitirul Eroilor. 

Sursa: telegrama.ro

PRAHOVA

Sursă foto: oficial.m
d

http://ziarulialomita.ro
http://ziarulmara.ro
http://telegrama.ro
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REVISTA PRESEI

Gazeta Dâmboviței 
20 noiembrie 2019

incomodmedia.ro 
19 noiembrie 2019

Ziarul Argeșul 
18 noiembrie 2019

Telegrama 
18 noiembrie 2019



Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” 
este un material cu informații despre 
activitățile derulate de către Agenție și de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, în vederea 
promovării Programului Operațional Regional. 
 
Pe lângă aceste noutăți, se dorește 
informarea publicului țintă despre 
activitatea instituțiilor membre ale Rețelei 
de Informare REGIO Sud Muntenia și despre 
cele mai importante evenimente organizate 
de acestea în județele regiunii.
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Website www.adrmuntenia.ro, 
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Data publicării 26 noiembrie 2019 
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 

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

Biroul Județean PRAHOVA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova, 
Bdul Republicii, nr. 24, et. VI, cam. 626/627, mun. 
Ploiești, cod 100066, jud. Prahova, Tel./fax 
0244/595.594, 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

Date de contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


