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În data de 8 aprilie, în prezența viceprim-ministru -
lui Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale 
și administrației publice, Liviu Gabriel Mușat, directorul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Mun tenia, 
Dan Constantin Manu, președintele Consiliului Jude țean 
Argeș, Gheorghiță Boțârcă, primarul orașului Topolo-
veni, și Adrian Macovei, director general al Direcției Ge -
nerale de Asistență Socială și Pro tecția Copilului Argeș, 
au semnat patru contracte de fi nanțare destinate in-
frastructurii sociale, de sănătate și rutiere, precum și 
creșterii eficienței energetice a clă dirilor rezidențiale.  

Consiliul Județean Argeș beneficiază de finanțare 
europeană prin intermediul Programului Operațional 
Regional 2014-2020 (POR) pentru îmbunătățirea in-
frastructurii de sănătate și rutiere. Proiectele au fost 
depuse în cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infras‐
tructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 
8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și 
lo cal, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea 

de sănătate și promovând incluziunea socială prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale 
și de recreere, precum și trecerea de la serviciile in sti ‐
tuționale la serviciile prestate de comunități”, Obiecti -
vul specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței 
în grijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B – 
„Unități de primiri urgențe”, respectiv Axei prioritare 
6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secun‐
dare și terțiare la infrastructura TEN – T, inclusiv a no‐
durilor multimodale”. 

Proiectul ce vizează extinderea și dotarea spațiilor 
de urgență ale Spitalului Județean de Urgență Pitești 
are ca obiectiv îmbunătățirea calității și eficienței în-
grijirii spitalicești de urgență, astfel încât pacienții să 
beneficieze de servicii medicale de urgență la standar -
de înalte, iar personalul medical de condiții de des fă -
șurare a activității în cele mai bune condiții. 

(continuare în pagina 3) 

Peste 94 de milioane de lei fonduri europene 
pentru dezvoltarea județului Argeș
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(continuare din pagina 2) 
Investițiile din cadrul acestei aplicații se ridică la 

o valoare totală de 10.422.816,26 de lei, din care peste 
4,7 milioane de lei este contribuția din Fondul Euro-
pean pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproximativ 
1,9 milioane de lei reprezintă contribuția din bugetul 
de stat, iar aproape 137 de mii de lei constituie cofi -
nanțarea beneficiarului. Proiectul va fi implementat în 
54 de luni, începând cu 1 noiembrie 2017. 

Pentru „Modernizarea DJ 503 limita județului Dâm ‐
bovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702 G – 
km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în 
județul Argeș” administrația județeană argeșeană, în 
calitate de lider de proiect, are ca obiectiv major mo -
der nizarea și reabilitarea infrastructurii de acces care 
asigură conectivitatea indirectă cu rețeaua TEN-T, prin 
optimizarea parametrilor relevanți precum creșterea 
vitezei, a siguranței rutiere, precum și a portanței pe 
raza localităților Slobozia, Mozăceni, Negrași, Teiu, Ro-
ciu, Oarja, Căteasca, cu scopul de a stimula mobilitatea 
regională.  

Aplicația este depusă de Consiliul Județean Argeș, 
în parteneriat cu primăriile comunelor: Slobozia, Teiu, 
Căteasca, Mozăceni, Negrași, Rociu, Oarja, și are o va-
loare totală de 99.818.008,40 lei, din care peste 83 
de milioane de lei reprezintă contribuția din FEDR, 
aproximativ 12,8 milioane de lei este alocarea din bu-
getul de stat, în timp ce aproape 2 milioane de lei 
constituie cofinanțarea beneficiarului. Proiectul are o 
perioadă de implementare de 66 de luni (1 ianuarie 
2017-30 septembrie 2022), 83 de luni (1 octombrie 
2015 -31 august 2022).  

Primăria Orașului Topoloveni are calitatea de be-
neficiar de finanțare europeană prin POR, pentru pro-
iectul „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale 
aflate în zona Calea București, din orașul Topoloveni”, 
depus în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Priori-
tatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, 
a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 
din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclu ‐
siv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Obiec-
tivul specific – „Creșterea eficienței energetice în clă‐
dirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de ilu minat 
public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri 
energetice mari”, Operațiunea A: „Clădiri rezidențiale”. 

Prin acest demers ce are o perioadă de implementare 
de 79 de luni, începând cu 1 ianuarie 2014, admi nis tra -
ția din Topoloveni își propune să crească eficiența ener -
getică a blocurilor situate în zona Calea București, prin 
reabilitarea termică a acestora, prin implementarea 
unui iluminat eficient din punct de vedere energetic, 
precum și prin utilizarea resurselor de energie regene -
rabilă. Proiectul are o valoare totală de 4.440.821,50 lei, 
din care peste 1,9 milioane de lei este contribuția din 
FEDR, aproape 350 de mii de lei reprezintă alocarea din 
bugetul de stat, în timp ce peste 15 milioane de lei este 
cofinanțarea beneficiarului.  

Totodată, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului a atras fonduri europene prin apli -
cația „Complex de 4 locuințe protejate și centru de zi, 
comuna Ciofrângeni, județul Argeș”, depusă în cadrul 
Axei prioritare 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul 
specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu ser‐
vicii sociale”, Grup vulnerabil: „Persoane cu dizabilități”. 
Astfel, în perioada 1 iunie 2017 – 31 mai 2022 vor fi dez -
voltate servicii alternative de sprijin pentru viață inde -
pendentă și integrare în comunitate, în vederea creș -
te rii calității vieții persoanelor cu dizabilități care vor avea 
asigurate condiții decente de trai, într-un mediu de tip 
familial. 

Proiectul are o valoare totală de 5.692.228,73, 
din care peste 3,5 milioane de lei este alocarea din FEDR, 
aproape 550 de mii de lei constituie contribuția din bu -
getul de stat, în timp ce aproximativ 85 de mii de lei es -
te cofinanțarea beneficiarului.  

Până la acest moment, în regiunea Sud Muntenia 
au fost depuse 1.150 de proiecte (inclusiv aplicațiile 
din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri ne -
rambursabile în valoare de peste 7,6 miliarde de lei. 
Dintre acestea 243 au fost înregistrate la nivelul jude -
țului Argeș, prin care sunt solicitate fonduri de peste 
un miliard de lei.

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 site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Primul contract pentru finanțarea mobilității urbane, 
implementat în Curtea de Argeș!

Primăria Municipiului Curtea de Argeș este bene -
ficiarul primului contract de finanțare din regiunea Sud 
Muntenia, semnat în data de 8 aprilie, pentru Priori-
tatea de investiții 3.2 „Promovarea unor strategii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile 
de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv pro ‐
movarea mobilității urbane multimodale durabile și a 
măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare” din 
cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon”. 

Astfel, administrația locală din Curtea de Argeș a 
accesat fonduri europene prin Programul Operațional 
2014 – 2020 pentru a crește mobilitatea urbană prin 
dezvoltarea unui sistem de transport modern integrat, 
accesibil și durabil care să reducă emisiile de carbon. 
În acest sens, vor fi realizate rețele de piste destinate 
traficului cu bicicletele și vor fi create sisteme de în-
chiriere a bicicletelor. De asemenea, se va reabilita in-
frastructura stradală și pietonală necesară, dezvoltân -
du-se totodată infrastructura aferentă autovehi culelor 
electrice sau hibride. Prin implementarea proiectului, 
locuitorii municipiului Curtea de Argeș vor avea ca 
principale beneficii: străzi reabilitate pe o suprafață de 
peste opt mii de metri, rețele pentru ciclism de apro-
ximativ patru mii de metri, patru spații amenajate pen-
tru închirierea bicicletelor și 15 locații pentru parcarea 
de scurtă durată a bicicletelor, precum și șapte stații 
pentru încărcarea electrică a autovehiculelor. 

În vederea îndeplinirii acestor obiective, sunt pre-
conizate investiții de 40.837.122.56 lei, cât reprezintă 
valoarea totală a proiectului. Din această sumă, peste 
34 de milioane de lei este contribuția nerambursabilă 
din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), 
aproximativ 5,3 milioane de lei reprezintă alocarea din 
bugetul de stat, iar aproape 815 mii lei constituie co -
finanțarea eligibilă a beneficiarului. Proiectul are o pe-

rioadă de implementare de 54 de luni, începând cu 1 
mai, 2018. 

Până la acest moment, în regiunea Sud Muntenia 
au fost depuse 1.150 de proiecte (inclusiv aplicațiile 
din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri ne -
rambursabile în valoare de peste 7,6 miliarde de lei. 
La nivelul județului Argeș, au fost înregistrate 243 de 
cereri de finanțare prin care sunt solicitate fonduri de 
peste un miliard de lei. Dintre acestea, două, cu o va-
loare la solicitare de peste 57 de milioane de lei sunt 
depuse în cadrul Priorității de investiții 3.2, Axa 3.

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 site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Nou contract de finanțare pentru dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural, în județul Ialomița

În data de 5 aprilie, Liviu Gabriel Mușat, directorul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
și Victor Moraru, președintele Consiliului Județean 
Ialomița, au semnat un nou contract de finanțare, cu 
o valoare totală de peste 12 milioane de lei, privind 
valorificarea patrimoniului cultural. După Conacul Bo-
lomey și Biserica de Lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia, 
se va reabilita monumentul istoric „Orașul de Floci”. 

Pentru implementarea aplicației „Reabilitarea și 
punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de 
Floci”, al cărui obiectiv general este conservarea, pro-
tejarea, promovarea și valorificarea patrimoniului cul-
tural al județului Ialomița, Consiliul Județean Ialomița 
beneficiază de finanțare europeană nerambursabilă prin 
intermediul Programului Operațional Regional 2014-
2020 (POR), în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de 
investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, apel de 
proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniu -
nii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).  

Demersul ce aduce în prim-plan situl arheologic „Ora ‐
 șul de Floci” din comuna Giurgeni se ridică la o valoare 
totală de 12.193.054,97 lei, din care peste 8 milioane de 
lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regio -
nală (FEDR), 1,2 milioane de lei este contribuția din bu -
getul de stat, cofinanțarea beneficiarului ajungând la 
aproape 190 de mii de lei. Realizarea acestor investiții 
va avea ca rezultate consolidarea, conservarea și va-
lorizarea sitului arheologic, creșterea atractivității aces-
tuia prin noi construcții, dotări de ultimă oră și drumuri 
de acces, „Orașul de Floci” devenind astfel un centru de 
informare și documentare pentru tot ce este reprezen -
tativ în județul Ialomița în plan istoric, cultural sau turis -
tic. Aceste rezultate constituie premisele creșterii nu-

mărului de vizitatori cu peste 5.600 de persoane, al 
re vitalizării interesului consumatorilor de cultură, pre-
cum și al comunităților locale pentru valorile patrimo-
niale ialomițene. Proiectul se va implementa în 86 de luni, 
începând cu 1 februarie 2016.  

Până la acest moment, în regiunea Sud Muntenia 
au fost depuse 1.150 de proiecte (inclusiv aplicațiile din 
cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri neram -
bursabile în valoare de peste 7,6 miliarde de lei. Dintre 
acestea 86 au fost înregistrate la nivelul județului Ia lo -
mița, prin care sunt solicitate fonduri de peste 800 de 
milioane de lei.

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 site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor POR în data de 9 aprilie 2019
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
active pentru luna aprilie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat 
Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru 
luna aprilie 2019! 

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 V-A și URBACT III. 

Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul 
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă > 
Documente utile > Catalogul surselor de finanțare, link: 
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newslet-
ter/414/csf-aprilie-2019.pdf.

http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newsletter/414/csf-aprilie-2019.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newsletter/414/csf-aprilie-2019.pdf
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Au început înscrierile la cursul online 
de competențe antreprenoriale în domeniul 

economiei sociale, organizat în cadrul proiectului SENSES!
În perioada aprilie - iunie 2019, persoanele inte-

resate să își îmbunătățească competențele în domeniul 
antreprenoriatului social se pot înscrie la cursul online 
accesând https://senses.ifka.hu/register. 

Acest curs online a fost creat de către partenerii 
proiectului SENSES pentru a-i inspira pe antreprenorii 
sociali să-și însușească cunoștințele și competențele 
necesare astfel încât să-și gestioneze în mod durabil 
întreprinderile sociale. Cu toate că pe piață la momen -
tul actual există mai multe cursuri de instruire dedicate 
antreprenorilor sociali, proiectul SENSES se bazează pe o 
cercetare efectuată în prealabil pentru a identifica abi li -
tățile existente precum și cunoștințele pe care antre pre -
norii sociali își doresc să le consolideze. Astfel, con ținu -
tul cursului a fost adaptat nevoilor reale ale gru purilor țintă. 

Cursul este format din 6 module care acoperă ce -
le mai importante aspecte ale antreprenoriatului so-
cial, și anume: 

Modul 1 – Cum să vă dezvoltați întreprinderea so‐•
cială cu ajutorul planului de afaceri Canvas; 

Modul 2 – Cunoștințe practice de marketing, cu un •
accent deosebit pe instrumentele de marketing online; 

Modul 3 - Vânzări și oportunități de management, •
cu accent pe accesarea de noi piețe; 

Modul 4- Provocări în gestionarea întreprinderilor •
sociale; 

Modul 5 - Planificarea și managementul financiar •
‐ cum se poate ajunge la sustenabilitatea financiară pe 
ter men lung; 

Modul 6 - Instrumente de protecție a proprietății •
intelectuale în întreprinderile sociale. 

Puteți parcurge toate modulele sau puteți selecta 
unul sau două din acestea, în funcție de nevoile dvs. 
Testele evaluează nivelul cunoștințelor dobândite după 
fiecare modul și dacă ați obținut 50% sau mai mult, veți 
primi un certificat prin e-mail după finalizarea modulu -
lui. Participarea la curs este gratuită. 

Criterii de eligibilitate pentru a vă alătura 
cursului 

În general, nu există criterii stricte de înscriere, nici 
nu se așteaptă cunoștințe specifice anterioare, totuși 
următoarele condiții sunt necesare pentru a participa 
la curs: 

orice tip de învățământ secundar, ca nivel minim; •
interesul, deschiderea față de problemele sociale; •
disponibilitatea de a oferi feedback despre program; •
disponibilitatea de a aloca timpul necesar pentru •

participare. 
Cursul este organizat în cadrul proiectului SENSES, 

implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, în calitate de partener. Mai multe detalii 
privind proiectul SENSES puteți afla accesând https://adr -
muntenia.ro/proiectul-senses/static/945. 

Pentru mai multe informații cu privire la cursul 
de competențe antreprenoriale, vă rugăm să ne 
trans mi teți un email programe@adrmuntenia.ro, sau 
să ne con tactați la telefon 0728/282.196 – persoană 
de contact Monica MĂGUREANU, expert Serviciul 
Dezvoltare, Direcția Dezvoltare și Comunicare, tel. 
0728282196.

Proiect cofinanțat cu fonduri de la Uniunea Europeană (FEDR și IPA) 
www.interreg-danube.eu/senses

https://senses.ifka.hu/register
https://adrmuntenia.ro/proiectul-senses/static/945
https://adrmuntenia.ro/proiectul-senses/static/945
mailto:programe@adrmuntenia.ro
http://www.interreg-danube.eu/senses
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Cel de-al treilea seminar de transfer de know-how în domeniul 
politicilor de economie socială din Regiunea Dunării 

al proiectului SENSES, organizat la Ploiești

În data de 3 aprilie 2019, ADR Sud 
Muntenia a organizat la Ploiești cel de-

al treilea seminar de transfer de 
know-how în domeniul politicilor de 
economie socială din Regiunea Dunării al 
proiectului SENSES la care au participat 
partenerii proiectului și factori de decizie 
politică din țările partenere. 

Seminarul a avut ca scop prezentarea planurilor re-
gionale de acțiune elaborate de țările partenere, a Strategiei 
Întreprinderilor Sociale pentru Regiunea Dunării, precum 
și de identificare de noi idei de îmbună tățire a acesteia. 

În cadrul evenimentului, Radu GORINCIOI, coor-
donatorul național al Strategiei UE pentru Regiunea 
Dunării, a prezentat Prioritățile Președinției anuale a 
României la SUERD. Acesta a subliniat faptul că Stra-
tegia UE pentru Regiunea Dunării se află în faza de re-
definire a domeniilor prioritare. În acest moment, se 
intenționează relansarea SUERD în procesul de actua-
lizare a Planului de acțiune prin crearea unor sinergii 
între stakeholderii din regiunea Dunării și Comisia Eu-
ropeană și operaționalizarea Punctului Focal pentru 
Asistență Tehnică. De asemenea, a lansat invitația li-
derului de proiect, IFKA - instituție de drept public 
non-profit pentru dezvoltarea industriei – Ungaria, ca 
proiectul SENSES să fie prezentat ca model de bună 
prac tică în cadrul Forumului Anual SUERD care va avea 
loc în perioada 27-28 iunie 2019, la București. 

În cadrul evenimentului, a fost prezentat stadiul 
economiei sociale în România de către reprezentanții 
AJOFM Prahova, în calitate de organism responsabil de 
implementarea politicilor de economie socială la nivel 
județean. De asemenea, a fost prezentat un exemplu 
de bună practică din regiunea Sud Muntenia în dome -
niul economiei sociale, întreprinderea socială Eco Ex-
tract Ghimpați, din județul Giurgiu, companie care pro -
duce 10 tipuri de uleiuri presate la rece din diferite 

ti puri de semințe.  
O parte importantă a evenimentului a fost pre-

zentarea planurilor de acțiune elaborate de partenerii 
proiectului, precum și principalele acțiuni implementate 
până în prezent. În cea de-a doua parte a evenimentului 
a avut un loc un workshop în cadrul căruia partenerii 
și factorii de decizie politică din țările partenere au lu-
crat la crearea unei viziuni comune accep tate și validate 
cu privire la viitorul sectorului economiei sociale în Re-
giunea Dunării. Au fost formate patru grupuri de lucru 
în cadrul cărora s-au identificat cele mai importante 
valori ale sectorului economiei sociale care trebuie 
consolidate, cum văd partenerii și întreprinderile sociale 
viitorul economiei sociale în Regiunea Dunării și cum 
pot factorii de decizie politică să susțină acest sector. 

Până la finalizarea proiectului SENSES, sfârșitul 
lunii iunie 2019, ADR Sud Muntenia va finaliza imple-
mentarea Planului Regional de Acțiune, parte a Stra-
tegiei Întreprinderilor Sociale pentru Regiunea Dunării, 
astfel, va fi derulată o campanie de conștientizare pri-
vind beneficiile pe care economia socială le are asupra 
comunităților locale, creșterea incluziunii sociale și dez -
voltarea durabilă. 

Mai multe detalii cu privire la proiect și activitățile des -
fă șurate în cadrul acestuia puteți afla accesând: https://www.adr -
muntenia.ro/proiectul-senses/static/945.

Proiect cofinanțat cu fonduri de la Uniunea Europeană (FEDR și IPA) 
www.interreg-danube.eu/senses

https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-senses/static/945
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-senses/static/945
http://www.interreg-danube.eu/senses
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Cea de-a șasea întâlnire a consorțiului ClusterFY
În perioada 27-29 martie 2019, 

Agenția pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia (ADRSM), în ca-
litate de partener, a participat la cel 
de-al VI-lea seminar interregional al 
proiectului ClusterFY, organizat la 
Salonic, regiunea Macedonia Cen-
trală, Grecia. Alături de reprezentan -
ții ADRSM a fost invitat să participe 
și un stakeholder din partea Con-
siliului Județean Giurgiu, membru al 
grupului de actori interesați de revi -
zuirea politicilor pentru clustere. 

Întâlnirea a fost organizată de 
partenerul din Grecia, Centrul pen-
tru Cercetare și Tehnologie Hellas 
cu se diul în Salonic, Grecia și a cu-
prins trei secțiuni de vizite și discuții.  

Prima secțiune a constat în vi-
zite de studiu, cea dintâi fiind la 
clusterul ICT Technopolis Business 
Park, unde Comitetul de Coordonare al proiectului și 
stakeholderii invitați au fost întâmpinați de președin -
tele or ganizației, Michalis Chavouzis, care a felicitat în -
treaga echipă ClusterFY și a asigurat de tot sprijinul în 
cazul unei viitoare colaborări. 

Următoarele vizite de studiu au fost realizate la 
di ferite instituții și centre de cercetare dezvoltare ce 
utilizează tehnologiile generice esențiale și anume: La-
boratorul de testare pentru mobilitate inteligentă, Si-
mulatorul pentru siguranța automobilelor și motoci-
cletelor, Laboratorul de tehnologie chimică pentru 
bio-combustibili. A urmat, apoi, o vizită în centrul ora -
șului Salonic la organizația neguvernamentală ce ge-
stionează o platformă creativă virtuală destinată com-
paniilor din industria alimentară și agricultură, scopul 
acestei platforme fiind de a sprijini internaționalizarea 
companiilor prezente pe platformă.  

A doua secțiune a fost dedicată celui de-al VI-lea 
seminar interregional „Prezentarea și discutarea poli‐
ticilor regionale, lecții învățate și studii de caz” la care 
au participat, reprezentanți ai autorităților naționale, 
mediul academic și mediul de afaceri din Grecia, eve-
niment ce a constituit un bun prilej de discuții atât 

des pre rolul și politica clusterelor, cât și aspectele de 
management ale sistemului de cercetare-dezvoltare 
din regiunea Macedonia Centrală. 

A treia secțiunea a fost alocată celei de-a VI-a în-
tâlniri a Comitetului de coordonare, în cadrul căreia 
s-au discutat problemele de zi cu zi ale proiectului și 
anume: metodologia de realizare a planurilor de ac -
țiune, rezultatele întâlnirii din Toledo și Ciudad Real, 
Spania, probleme de comunicare, precum și planifica -
rea activităților viitoare din România. 

Reamintim că proiectul ClusterFY abordează ne-
voile rețelelor de afaceri și a clusterelor care se integrea -
ză în lanțurile de valori inovatoare regionale și interna -
ționale, care își sporesc capacitățile de inovare pentru 
comercializarea cunoștințelor, crearea de inovații radica -
le, implementarea soluțiilor perturbatoare prin exploa -
tarea tehnologiile generice esențiale, în special în dome -
niile prioritare ale strategiilor de specializare inteligentă. 

Mai multe detalii despre implementarea ClusterFY 
aflați de pe website-ul Agenției, secțiunea Proiecte - link: 
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-clus ter -
fy/static/952, precum și pe site-ul proiectului–link: 
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/.

ttps://www.adrmuntenia.ro/proiectul-clusterfy/static/952
ttps://www.adrmuntenia.ro/proiectul-clusterfy/static/952
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/
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Participarea ADR Sud Muntenia 
la cea de-a VI-a întâlnire transnațională a Comitetului 
de coordonare a proiectului Social Green, în Portugalia

În perioada 26 - 27 martie, reprezentanții Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au parti-
cipat, în calitate de parteneri, la cea de-a șasea întâlnire 
transnațională a proiectului Social Green – „Regional 
Policies Towards Greening the Social Housing Sector”, 
organizată la Porto în Portugalia. Agenția este partener 
în acest proiect din 6 aprilie 2017, obiectivul principal 
al proiectului constând în îmbunătățirea politicilor de 
dezvoltare regională referitoare la promovarea locu -
in țelor sociale, ecologice, prin creșterea eficienței ener-
getice și utilizarea energiilor regenerabile, totodată su -
bliniind importanța sa ca incubator pentru noi piețe în 
domeniul energiei , tehnologiilor, serviciilor și modele -
lor de afaceri. În plus, prin intermediul acestui proiect, 
se vor identifica bunele practici din sectorul locuințelor 
ecologice, precum și cele referitoare la reducerea sem-
nificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră prin mij-
loace eficiente din punct de vedere al costurilor. 

Conferința din prima zi: „Locuințe Sociale fără Emi ‐
sii de Carbon – Provocări și Oportunități post 2020” a 
avut loc la Casa da Música, o clădire modernă și emble -
matică în care mai mult de 150 de persoane au parti-
cipat la o dezbatere interesantă despre tendințele și 
perspectivele locuințelor sociale ecologice după 2020.  

Acest eveniment a reprezentat o mare oportuni-
tate de a discuta noul cadru post 2020 privind sche-
mele de locuințe sociale, eficiența energetică și provo -
cările legate de mediul înconjurător. Lucrările semina rului 
au fost deschise de Ryan Weber de la Nordregio, par-
tenerul principal al proiectului Social Green, care a su-
bliniat concordanța dintre societate și mediul încon-
jurător, precum și modul în care proiectul Social Green 
îmbunătățește politicile locale și regionale. 

A doua sesiune a avut loc în data de 27 martie, la 
Matosinhos în sediul partenerului CEIIA, sesiune în 
care s-a abordat implementarea diferitelor planuri de 
acțiune care vor fi dezvoltate în diferite regiuni ale Eu-
ropei: municipiul Alba Iulia și regiunea Sud Muntenia 
din România, regiunea Norte din Portugalia, regiunea 
Extremadura din Spania, orașul Varaždin din Croația 

precum și Estonia. 
Planul de Acțiune al Regiunii Sud Muntenia, ela-

borat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – 
Muntenia, are ca obiectiv „Îmbunătățirea eficacității 
instrumentului de politică regional privind eficiența 
energetică”. Acțiunile care vor fi întreprinse pentru 
realizarea obiectivului mai sus menționat vor fi axate 
pe creșterea gradului de cunoaștere în rândul muni ci -
palităților pentru îmbunătățirea actualului instrument 
de politică, sprijin acordat potențialilor beneficiari pen-
tru accesarea Priorității de investiții 3.1 și îmbunătă ți -
rea actualului instrument de politică prin îmbunătăți -
rea Ghidului solicitantului (dacă se va deschide un nou 
apel pentru această prioritate de investiții). Aceste 
acțiuni vor fi puse în aplicare în perioada 2019 și 2020. 

La această întâlnire au participat reprezentanții con -
sorțiului proiectului Social Green - șapte instituții de re -
nume din Uniunea Europeană, respectiv - Nordregio – 
Nordic Centre for Spatial Development din Suedia – li -
derul de proiect, CEIIA - Centre of Excellence and In-
novation for the Automotive Industry din Portugalia, 
Tartu Regional Energy Agency din Estonia, Agenția Re-
gionlă Sud Muntenia, Regional Energy Agency North 
din Croația, Extremadura Energy Agency din Spania, 
CCDR-N - Regional Coordination and Development 
Commission of Norte din Portugalia, și Primăria Alba Iulia.
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ADR Sud Muntenia la cel de-al treilea atelier de lucru 
privind sprijinul orientat S3 - activități orizontale
În data de 27 martie 2019, un expert al Agenției 

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a participat 
la cea de-a III-a întâlnire privind sprijinul orientat stra-
tegiilor de specializare inteligentă - activități oorizon-
tale, desfășurat la Viena, Austria. 

Evenimentul a fost organizat de Centrul Comun 
de Cercetare al Comisiei Europene și a avut ca obiectiv 
dezvoltarea unei înțelegeri comune a „Monitorizării și 
evaluării S3” și aducerea organismelor tehnice, mai 
aproape de evaluatori, precum și de a construi capa-
citatea necesară de a colabora mai eficient cu evalua-
torii în scopul de a pregăti viitoarea perioadă de pro-
gramare 2021-2027. 

Întâlnirea a reunit reprezentanți ai autorităților 
de management și organismelor intermediare din Spa-
nia, Portugalia, Italia, Grecia, Bulgaria, România și Un-
garia și a constituit un bun prilej de a discuta și lucra 
interactiv, având la bază propunerile Comisiei Euro-

pene din Regulamentul privind Dispozițiile Comune 
(RDC) pentru perioada de programare 2021-2027 în 
contextul unei bune guvernării a strategiilor naționale 
și regionale de specializare inteligentă, fiind inclusă ca 
o condiție favorizantă pentru obiectivul politic „O Eu‐
ropă mai inteligentă prin transformare economică in‐
ovatoare și inteligentă”.  

Evenimentul s-a desfășurat pe patru grupuri de 
lucru, în care au fost prezentate diferite sisteme de 
guvernanță a strategiilor de specializare inteligentă și 
la niveluri diferite (național-regional) care au avut ținut 
rolul unui scenariu în vederea dezvoltării termenilor 
de referință necesari unei evaluării de strategie. 

De asemenea, trebuie menționat faptul că prin 
proiectul „Targeted Support to RIS3 in Romania”, Cen-
trul Comun de Cercetare acorda sprijin agențiilor de dez -
voltare regională pentru pregătirea următorului exer -
cițiu financiar 2021-2027.

Marioara MIHAILIDIS 
• 10 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 1 aprilie, colega noastră Marioara 

MIHAILIDIS, expert, Serviciul Verificare proiecte 
POR, împlinește 10 ani de activitate în Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

Cu această ocazie te felicităm și-ți mulțumim 
pentru responsabilitatea și motivația manifestate 
de-a lungul celor 10 ani în cadrul ADR Sud Mun-
tenia! 

La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

Laura OJOG 
• 10 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
Luni, 1 aprilie, colega noastră Laura OJOG, ex -

pert, Serviciul Verificare proiecte POR, împlinește 
10 ani de activitate în Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia!  

Pe această cale, te felicităm și-ți mulțumim pen -
tru profesionalismul și colegialitatea manifestate  
de-a lungul celor 10 ani în cadrul ADR Sud Mun-
tenia! 

La Mulți Ani cu multe împliniri! 
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Nou apel de proiecte destinat administrațiilor locale, 
pentru accesul public și gratuit la internet

În data de 4 aprilie, Comisia Euro-
peană a lansat un nou apel de proiecte 
prin programul WiFi4EU, în cadrul că-
ruia, ad ministrațiile pot depune cereri 
de finanțare pentru a instala puncte de 
acces public și gra tuit wireless la inter-
net. Pentru realizarea acestor puncte 
de acces, prin program, sunt oferite bo-
nuri în valoare de 15.000 de euro. Acest 
apel este al doilea din seria de cinci cam -
panii de depunere a cererilor ce vor fi 
lansate până la sfârșitul anului 2020. Ast -
fel, beneficiarii trebuie să instaleze un 
hotspot Wi-Fi funcțional, în termen de un 
an și jumătate de la a cordarea vouche ru -
lui în valoare de 15.000 de euro. Programul 
este dedicat munici pa lităților din întrea -
ga Uniune Europea nă sau aso ciațiilor de 
mu nici palități care acționea ză în numele 
acestora, iar pentru a fi eli gibili, solicitan -
ții trebuie să fie înre gis trați pe portalul 
WiFi4EU.eu. Se lecția câștigă torilor se face 
după principiul non-com petitivității – „prim ‐
ul venit, primul servit”. Până în anul 2020 
sunt puse la dispoziție 120 de milioane de 
euro din bugetul UE pentru finanțarea echi -
pa mentelor necesare în scopul de a furni -
za servicii Wi-Fi publice gratuite în apro -
xima tiv 8.000 de localități din toat e state le 
membre, precum și în Norvegia și Islanda. 

Sursa: administratie.ro

170 de milioane de euro pentru IMM-urile 
și studenții din România

La începutul lunii martie, Fondul European de 
Investiții (FEI) a semnat patru acorduri de finanțare 
prin care România va beneficia de fonduri de peste 
170 de milioane de euro pentru dezvoltarea IMM-uri-
lor, precum și pentru a-i credita pe studenții care au 
intenția de a-și continua studiile în străinătate.  

Acordul semnat de FEI și institu ția financiară ne-
bancară FINS constituie primul acord de garantare 
Erasmus+ din România și are o valoare de 4,5 milioane 
de euro. Gra ție acestui acord, 450 de studenți își pot 
efectua studiile masterale în străinătate. 

Prin acordurile COSME semnate de FEI cu CEC 
Bank (în valoare de 25 de milioane de euro), Deutsche 
Leasing România IFN (80 de milioane de euro) și Libra 
Internet Bank (65 de milioane de euro) aproape 3.000 
de IMM-uri vor acea acces la credite și finanțări de 
leasing.  

FEI face parte din Grupul Băncii Europene de 
Investiții, iar principala sa misiune este să sprijine IMM-
urile din Europa prin facilitarea accesului acestora la 
finanțare. 

Sursa: ziarulprahova.ro

http://administratie.ro
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Castrul și băile romane de la Mălăiești, Prahova
Popasul turistic din această ediție se adresează 

celor interesați de monumentele antice care, în ciuda 
trecerii timpului, au rămas ca martori discreți ai trecu -
tului nostru glorios. Valoarea unora dintre aceste co-
mori de patrimoniu nu este exploatată, altele „așteap ‐
tă” tăcute să fie înscrise pe lista UNESCO. Este și cazul 
castrului și al băilor romane de la Mălăiești, o imagine 
clară a civilizație latine din Antichitate.  

Aceste vestigii antice, localizate în punctul numit 
„La Cetate” se află lângă comuna Dumbrăvești, Praho -
va, la o distanță de aproximativ 20 de km de Slănic-Pra -
hova. Castrul de la Mălăiești, alături de cele de la Târg -
șor și Drajna de Sus, aflate pe raza aceluiași județ, da tează 
din perioada războaielor de cucerire, când, în expan-
siunea sa către Dunăre, Imperiul Roman a transformat 
teritoriile dacice cucerite, în provincie romană (este vor -
ba de începutul secolului al II-lea). 

Pe de o parte, castrul este o fortificație de lemn 
și pământ construită de soldații romani în timpul cam-
paniilor de cucerire ale împăratului Traian. Edificiul 
are structura unei fortificații romane tipice, cu un sis-
tem defensiv format dintr-un șanț, un val de pământ 
și o palisadă de lemn. Cu o formă dreptunghiulară, di-
mensiunile aproximative ale castrului sunt de 180 × 

150 m. Pe fiecare dintre laturile incintei se află câte o 
poartă, din care pornesc principalele drumuri din cas-
tru, la a căror intersecție se află clădirea comanda-
mentului. 

Pe de altă parte, băile romane sunt plasate la 
baza vestică a platoului pe care se află castrul, având 
caracteristicile și standardele arhitectonice ale epocii. 
Acestea au în alcătuire spații cu funcțiuni diferite: apo-
dyterium (vestiar), frigidarium (bazinul cu apă rece), 
tepidarium (bazinul cu apă caldă), laconium sau su-
datorium (baia de aburi) și caldarium (bazinul cu apă 
fierbinte). Încălzirea camerelor se realiza prin pardo-
seală, prin aerul cald ce provenea de la cuptorul extern. 
Existența unor astfel de construcții nu era strict legată 
de necesitatea fiziologică a igienei, ci aveau rolul de a 
asigura un mediu de socializare pentru soldații castrului 
și comunitatea civilă din jurul acestuia. 

Site-ul arheologic de la Mălăiești are o importanță 
deosebită, descoperirile de aici reprezentând un reper 
cronologic foarte important pentru numeroase situri ro -
mane din lume, din perspectiva armatei romane și nu 
numai, fiind clasat în Lista monumentelor istorice 2010, 
respectiv înscris în Repertoriul arheologic național. 

Sursa: antiquitas.ro

http://antiquitas.ro


Administrația județeană călărășeană a efectuat 
a achiziții constând în echipamente noi pentru Blocul 
alimentar al Spitalului Județean Călărași, după ce în 
luna ianuarie au fost finalizate investiții în valoare de 
patru milioane de lei pentru Blocul operator, șapte 
săli fiind reabilitate și modernizate la standarde euro-
pene. Astfel, au fost realizate investiții de 32.000 de 
lei pentru aparate profesionale, noi mașini de gătit, 
veselă și ustensile necesare activității specifice acestui 
compartiment din cadrul unității spitalicești. Moder-
nizarea Blocului alimentar din cadrul spitalului era o 
prioritate, urmând să se achiziționeze și vase cores-
punzătoare pentru transportul hranei către saloane.  

Sursa: editia.ro
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Lucrările la Cetatea Poenari continuă!
Consiliul Județean Argeș își propune să 

reia lucrările la Cetatea Poenari, dorindu-se in-
stalarea unei căi de acces mecanizate, astfel în-
cât accesul turiștilor la acest important obiectiv 
turistic să fie considerabil îmbună tățit. Astfel, 
administrația județeană a alocat peste 100.000 
de lei pentru realizarea serviciilor de expertiză 
tehnică structurală, studii de teren SF și docu -
mentații pentru avize solicitate prin certificat 
de urbanism. Totodată, pentru Planul urbanistic 
zonal a fost prevăzută suma de 127.000 de lei. 

Problema accesului la Cetatea Poenari nu 
este de dată recentă, un proiect de construire 
a unui lift exterior, a unui funicular sau a unei 
telecabine în vederea facilitării accesului tu -
riștilor în zonă fiind preconizat cu mult timp în 
urmă, cu atât mai mult cu cât, datorită prezenței 
urșilor în zonă, Cetatea Poenari a fost închisă. Un 
alt aspect ce trebuie evidențiat este faptul că în 
prezent, singura modalitate de acces la acest o -
biectiv turistic construit pe o stâncă la o înăl ți -
me de aproximativ 850 de metri se face prin ur -
carea celor peste 1.400 de trepte.  

Pentru valorificarea potențialului turistic 
al Cetății Poenari pe piața turistică națională și 
internațională, prin reabilitarea, consolidarea 
și conservarea infrastructurii obiectivului de pa-
trimoniu au fost alocate fonduri nerambursabile 
de peste 12 milioane de lei prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020.  

Sursa: epitesti.ro

ARGEȘ

Sursă foto: trecator.ro
Sursă foto: Consiliul Județean Călărași

Noi investiții la Spitalul Județean CălărașiCĂLĂRAȘI

http://editia.ro
http://epitesti.ro
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Inspectoratul Școlar Dâmbovița – 
coordonează proiectul „Digital Competence In Action”

La începutul lunii aprilie au avut loc în județul Dâm -
bovița două evenimente importante în cadrul proiec-
tului „Digital Competence In Action” (Competențe di-
gitale în acțiune), coordonat la nivel național de 
In spec toratul Școlar Județean Dâmbovița.  

Primul eveniment a constat într-o întâlnire de mana-
gement de proiect ce a reunit 16 reprezentanți ai autorităților 
regionale și ai instituțiilor partenere, mo ment în care a fost 
analizat progresul proiectului, au fost planificate activitățile 
transnaționale și locale aferente ultimului an de proiect, pre-
cum și posibilitățile de extindere a colaborării între cele trei 
state europene. Această întâlnire a fost urmată de vizitele 
pe care cele 31 de cadre didactice din Spania și Regatul 
Unit al Ma rii Britanii și Irlandei de Nord le-au realizat la 
școlile și instituțiile partenere în proiect, implicându-se în 
acti vitățile desfășurate și observând totodată modalitățile 
prin care sunt integrate competențele digitale în ac tivitățile 
educative proiectate la nivelul județului. 

Acest proiect se desfășoară pe o perioadă de trei 
ani, în parteneriat cu 16 instituții din Regatul Unit al Ma -
rii Britanii și Irlandei de Nord, România și Spania, dintre 
care două sunt autorități regionale ca și ISJ Dâmbovița. 

Sursa: ziardambovita.ro

DÂMBOVIțA

Adunații Copăceni: 
proiecte de infrastructură

În comuna giurgiuveană Adunații Copăceni sunt 
în desfășurare o serie de proiecte ce au scopul de a 
moderniza infrastructura de canalizare a apei mena-
jere, precum și infrastructura rutieră, finanțate prin 
fonduri guvernamentale asigurate de Programul Na -
țional de Dezvoltare Locală (PNDL) II. 

Astfel, unul dintre proiectele aflate în desfășurare, 
cu o valoare de peste 4,6 milioane de lei, are ca obiec-
tiv modernizarea Drumului Comunal 104, pe o lungime 
de 4,3 km, precum și a străzii Dragomăneasa pe o su -
prafață de 900 de metri. 

Un alt proiect aflat în derulare vizează sistemul 
centralizat de canalizare menajeră a satului Dărăști-
Vlașca, proiect ce se ridică la o valoare de peste 4,4 
milioane de lei.  

De asemenea, au fost finalizate investițiile în mo-
dernizare sistemului de alimentare cu apă, finanțat 
prin PNDL I, alte două proiecte fiind în etapa de con-

tractare, depuse în cadrul PNDL II. Este vorba despre 
aplicațiile ce au în vedere îmbunătățirea drumurilor 
de interes local din comună, precum și reabilitarea, 
extinderea și dotarea dispensarului din comună.  

Sursa: giurgiu‐net.ro

GIURGIU

http://ziardambovita.ro
http://giurgiu-net.ro
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Noi proiecte primesc finanțare 
prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița

Consiliul Județean Ialomița, prin 
intermediul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomița (ADI) finan -
țează două noi proiecte de infrastruc-
tură. Primul dintre acestea vizează 
modernizarea sistemului de iluminat 
public din comuna Borănești, iar cel 
de-al doilea are ca obiectiv reabilita-
rea căminului cultural din satul Lăcus-
teni, comuna Platonești.  

Aplicația destinată modernizării 
sistemului de iluminat din Borănești 
are o valoare totală de peste 300 mii 
de lei, din care, aproape 200 de mii 
de lei sunt alocate de ADI Ialomița, 
administrația locală contribuind cu 

peste 100 de lei. De asemenea, pen-
tru realizarea căminului cultural a fost 
asigurată prin Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomița suma de 
200 de mii de lei, contribuția benefi-
ciarului ridicându-se la o valoare de 
peste 38 de mii de lei. 

Prin programul derulat de ADI 
Ialomița au fost depuse spre finanțare 
31 de aplicații, după cum urmează: 
19 în domeniul infrastructurii, cinci în 
domeniul sportiv, un proiect vizează 
situațiile de urgență, altul – mediul, 
patru educația și o aplicație – sănăta-
tea.  

Totodată, reprezentanții asocia -

ției au anunțat simplificarea procedu-
rilor de realizare a proiectelor, elabo-
rând o nouă formă a Ghidului de fi -
nanțare. 

Sursa: agendaialomiteana.ro

IALOMIțA

Direcția Generală de Asisten -
ță Socială și Protecția Copilului Pra-
hova (DGASPC) intenționează să 
acceseze fonduri europene de a -
proximativ 1,3 milioane de euro, 
prin proiectul „Prevenirea separării 
copilului de familia naturală”. Apli -
cația are ca obiectiv reducerea ris-
cului de abandonare a minorilor în 
instituțiile de stat, de către proprii -
le lor familii.  

La sfârșitul lunii februarie, da-
tele arată că în centrele reziden ția -
le din județul Prahova erau înre gis -
trați 650 de copii, dintre care 455 
în sistemul public și 195, în sistemul 
privat. Totodată, alți 565 de copii se 
află în plasament familial, în timp 
ce 373, la asistenți maternali.  

Potrivit DGASPC, proiectul mai 
are în vedere identificarea, la nive -
lul județului Prahova, într-o peri -
oadă de trei ani, a unor noi cazuri 

de copii care sunt expuși riscului de 
separare de familiile lor, din consi -
derente economico-sociale, precum 
și soluționarea punctuală a acestor 
situații, prin alocarea unor sume 
care să reducă varianta de preluare 
a copiilor din familia naturală. 

Sursa: max‐media.ro

Proiect 
pentru reducerea riscului 
de abandon a minorilor

PRAHOVA  
Modernizarea 
infrastructurii 

școlare în 
municipiul 
Alexandria
Școala Gimnazială „Ștefan 

cel Mare” din municipiul Alexan-
dria va fi modernizată prin inves -
tiții finanțate din Programul Națio -
nal de Dezvoltare Locală II. La de ci zia 
administrației locale, lucrările de 
șantier au fost reluate, în proiect 
fiind prevăzute amenajarea spații -
lor de agrement din curtea școlii, 
împrejmuirea și anveloparea cor-
pului de clădire anexă a școlii.  

În cadrul acestei unități șco -
la re din Alexandria mai există un 
proiect finanțat din PNDL II, prin 
care se urmărește extinderea clă-
dirii și amenajarea laboratoarelor. 

Sursa: ziarulmara.ro

TELEORMAN

http://agendaialomiteana.ro
http://max-media.ro
http://ziarulmara.ro
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este un material cu informații despre 
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către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, în vederea 
promovării Programului Operațional Regional. 
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de acestea în județele regiunii.
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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 

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, 
B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 
Tel./fax 0246/215.271, E-mail giurgiu@adrmuntenia.ro 
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Slobozia, jud. Ialomița, Tel./fax 0343/101.139, 
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro 
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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 Județean 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
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