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Curs de scriere proiecte destinat potențialilor beneficiari 
ai POR 2014-2020, Axa Prioritară 1

În perioada 11 – 13.06.2019, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia a participat la sesiunea de 
scriere de proiecte, privind Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa 
Prioritară 1, Prioritatea de Investiții 1.1, 
alături de potențialii beneficiari ai aceste 
axe, indentificați în urma organizării 
Focus Grupurilor de Descoperire 
Antreprenorială. Acest eveniment a fost 
organizat de către Centrul Comun de 
Cercetare (JRC) al Comisiei Europene și 
Ministerul pentru Dezvoltare Regională 
și Administrație Publică, cu sprijinul ADR 
Sud Muntenia și s-a desfășurat în 
Ploiești, județul Prahova. 

Această acțiune face parte din proiectul Comisiei 
Europene, JRC „Targeted Support for RIS3 Implemen‐
tation in Romania”, ce vizează asigurarea unei abordări 
coerente și durabile a RIS3 naționale și regionale, prin 
promovarea unei game largi de activități, de ex. spriji-
nirea identificării priorităților RIS3 și dezvoltarea pro-
iectelor RIS3 printr-un proces de descoperire antre-
prenorială (EDP), sprijinirea creării capacităților in sti tuționale; 
orientarea metodologică și furnizarea de expertiză pen -
tru implementarea activităților legate de RIS3; sprijini -
rea procesului de elaborare a politicilor RIS3 și a imple -
mentării politicilor, inclusiv guvernanța națională și re gională 
pentru RIS3 și consolidarea coordonării la nivel național 

și regional. Toate aceste linii de sprijin sunt destinate 
să faciliteze absorbția finanțării din cadrul politicii de 
coeziune prin proiectele regionale RIS3, facilitând astfel 
implementarea Programului Operațional Regional (POR). 

Experiența atelierelor EDP până în prezent a ară-
tat că propunerile de proiecte rezultate din atelierele 
EDP pot beneficia de îmbunătățiri suplimentare pentru 
a răspunde cerințelor Axei Prioritare 1 POR. În acest 
scop, JRC a organizat această sesiune de scriere a pro-
iectelor și în regiunea Sud Muntenia. Această activitate 
a urmărit să ajute propunerile de proiecte și ADR Sud 
Muntenia să contribuie, de asemenea, la îndeplinirea 
unuia dintre criteriile de îndeplinire a condițiilor de 
acordare a contribuțiilor pentru FEDR după 2020, și 
anume criteriul 4: Funcționarea eficientă a procesului 
de descoperire antreprenorială.
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Întâlnire de lucru destinată actorilor interesați 
de revizuirea politicilor pentru clustere – 

Proiect ClusterFY

În data de 19 iunie 2019, Agenția 
pentru Dezvoltre Regională Sud 

Muntenia în calitate de partener în 
proiectul ClusterFY, va organiza la sediul 
Consiliului Ju dețean Dâmbovița cea de-a 
V-a întâlnire a stakeholderilor interesați 
de revizuirea politicilor privind 
clusterele. 

Proiectul „ClusterFY ‐ Stimularea colaborarii in‐
ter‐regionale a clusterelor și integrarea în lanțurile va‐
lorice internaționale” este finanțat în cadrul celui de-
al doilea apel al Programului INTERREG Europe și are 
ca obiectiv principal îmbunătățirea instrumentelor de 
politică regionale sau naționale care urmăresc inten-
sificarea proceselor de clusterizare, în special în sec-
toarele legate de tehnologiile generice esențiale (KET), 
precum și stimularea cooperării interregionale între/ 
printre clustere și rețelele de afaceri și încurajarea in-
tegrării acestora în lanțurile valorice innovative.  

Întâlnirea va constitui un bun prilej pentru a pre-
zenta stadiul implementării proiectului, concluziile ce -
lui de-al VI-lea Workshop Internațional organizat în pe -
rioada 26-28 martie 2019 în regiunea Macedonia, Gre cia, 
concluziile celui de-al VII-lea Seminar Interregional al 

proiectului ClusterFY, organizat în regiunea Sud Mun-
tenia în perioada 14-16 mai 2019, vizitele de studiu 
făcute. Totodată va fi prezentată analiza comparativă 
a instrumentelor de politică propuse a fi îmbunătățite 
de către parteneri prin acest proiect, precum și prima 
formă a Planurilor de Acțiune.  

La finalul întâlnirii va avea loc un eveniment de 
Speed dating în cadrul căruia stakeholderii proiectului 
SENSES și invitații proiectului ClusterFY vor avea posi-
bilitatea de a se prezenta. 

Reamintim că proiectul ClusterFY abordează ne-
voile rețelelor de afaceri și a clusterelor care se inte -
grea ză în lanțurile de valori inovatoare regionale și 
inter na ționale, care își sporesc capacitățile de inovare 
pentru comercializarea cunoștințelor, crearea de 
inovații radi cale, implementarea soluțiilor perturba-
toare prin exploatarea tehnologiile generice esen țiale, 
în special în domeniile prioritare ale strategiilor de 
specializare inteligentă. 

Mai multe detalii despre implementarea ClusterFY 
aflați de pe website-ul Agenției, secțiunea Proiecte– link: 
h tt p s : / / w w w. a d r m u n t e n i a . r o / p r o i e c t u l -
clusterfy/static/952, precum și pe site-ul proiectului–link: 
https://www.in terregeurope.eu/clusterfy/.

Sediul ADR Sud Muntenia

https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-clusterfy/static/952
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-clusterfy/static/952
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/
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Eco Extract Ghimpați, o întreprindere socială inovativă 
care sprijină producătorii locali din județul Giurgiu

Compania, înființată în anul 2016, 
contribuie la dezvoltarea economiei 

sociale în România, prin valorificarea 
resurselor umane și agricole locale din 
regiunea Sud Muntenia.  

Eco Extract este una din întreprinderile sociale ca -
re au participat la unul din evenimentele de pitching, 
organizate de ADR Sud Muntenia, în cadrul proiectului 
SENSES. Modelul de afacere prezentat în cadrul întru-
nirii a fost considerat unul de sucess, motiv pentru ca -
re compania a fost aleasă spre a fi promovată în Campa ‐
nia de conștientizare privind economia socială.  

Companie inovatoare, produs unic 

Pentru a putea intra pe o piață suprasaturată, do -
minată de uleiurile rafinate, Eco Extract a creat o nișă 
de piață prin dezvoltarea unor produse unice, si anu -
me: mixuri de uleiuri presate la rece. În 2018, compa-
nia a dezvoltat împreună cu o echipă de cercetători din 
cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Bioresurse Alimentare o gama de uleiuri alimen -
tare, denumită SAGAX. Acesta este un mix din 5 uleiuri 
vegetale extravirgine presate la rece, compus din se -
mințe de floarea soarelui, rapiță, in, cânepă și dovleac, 
care are raportul optim între acizii grași Omega 3 și 
Omega 6 (acesta fiind 1 : 3), de care are nevoie orga-
nismul uman, și conține nutrienții necesari în procesele 
metabolice. Printre beneficiile consumului de ulei SA-
GAX, se numără: dezvoltarea memoriei și a rezistenței 
la stres, acuitate vizuală superioară, reducerea riscului 
bolilor cardio-vasculare, reducerea inflamațiilor, ajută 
la menținerea greutății normale, etc. 

Impact social 

Mediul rural se confruntă cu o serie de probleme 
sociale, iar ECO EXTRACT și-a propus să contribuie la 
dezvoltarea economiei sociale în România și să valori-
fice resursele umane și agricole locale prin: crearea a 
2 locuri de muncă pentru persoane care provin din gru -

puri dezavantajate; generarea de surse de venit către 
36 de gospodării din Ghimpați și împrejurimi, prin achi -
ziția de materii prime oleaginoase și plante aromatice 
de cultură; generarea de surse de venit către 8 familii 
care nu dețin terenuri în proprietate, prin colectarea 
de plante din flora spontană, menținerea și îmbunătă -
țirea stării de sănătate a consumatorilor prin plasarea 
pe piață a unor produse naturale și nu numai.

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

http://www.interreg-danube.eu/senses
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Corrigendum pentru ghidurile specifice 
aferente infrastructurii rutiere!

În data de 14 iunie, Autoritatea de Management 
pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) din 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice a aprobat modificarea ghidurilor solicitantului 
pentru Axa prioritară 6 „Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 
6.1: „Stimularea mobilității regionale prin conectarea no ‐
durilor secundare și terțiare la infrastructura TEN‐T, inclu ‐
siv a nodurilor multimodale”, aferente următoarelor ape-
luri de proiecte: POR2016/6/6.1/2, POR 2018/6/6.1/5 
PROIECTE NEFINALIZATE și POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE 
NEFINALIZATE. 

Ordinul de ministru și Anexa aferentă, prin care au 
fost modificate ghidurile solicitantului poate fi consultat 

pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud 
Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > 
Axa 6, accesând link-ul: https://regio.adrmuntenia.ro/in-
dex.php/download_file/article/1325/Ordin-1951-din-14-
iunie-2019.pdf sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.

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.

Foro arhivă

https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/1325/Ordin-1951-din-14-iunie-2019.pdf
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/1325/Ordin-1951-din-14-iunie-2019.pdf
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/1325/Ordin-1951-din-14-iunie-2019.pdf
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor POR în data de 18 iunie 2019
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ADR Sud Muntenia, la Comitetul de Monitorizare 
a Programului Interreg V-A România-Bulgaria

Liviu Gabriel Mușat, directorul ADR 
Sud Muntenia a reprezentat Agenția 

la cea de-a XI-a reuniune a Comi tetului 
de Monitorizare a Programului Interreg 
V-A România-Bulgaria, desfășurată la 
Varna, Bulgaria. În cadrul evenimentului 
a fost aprobat Raportul anual de 
implementare pentru anul 2018, luându-
se totodată decizii importante pentru 
implementarea Programului Interreg V-A 
România – Bulgaria. 

Principalele rezultate obținute în cursul anului 
2018 sunt legate de progresul înregistrat de program 
în ceea ce privește implementarea a peste 150 de pro-
iecte, finalizarea a 40 de proiecte și atingerea următoa -
relor rezultate: 

au fost lansate achiziții publice pentru moderniza -•
rea a aproape 123 de kilometri; 

11 zone protejate NATURA 2000 au dezvoltat instru -•
mente de management care contribuie la îmbună tăți -
rea stării de conservare a 27.058 de hectare de habitate; 

au fost create 32 de produse turistice/servicii pen -•
tru promovarea atracțiilor naturale și culturale din zona 
transfrontalieră; 

au fost organizate campanii de educare pentru •

prevenirea și gestionarea riscurilor, etc. 
În aceeași zi a avut loc prima reuniune a Grupului 

comun de lucru pentru planificarea și programarea stra -
tegică a Programului pentru Cooperare Transfrontalieră 
V-A România-Bulgaria 2021-2027. Au fost discutate as -
pecte importante precum: provocări ale perioadei de 
programare 2021-2027, rolul Grupului de lucru și res -
ponsabilitățile acestuia, precum și calendarul orientativ 
al procesului de programare. 

De asemenea, a fost aprobată Nota conceptuală 
pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Româ -
nia - Bulgaria 2021-2027. 

Sursa: MDRAP

http://mdrap.ro
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Finanțare europeană pentru 
educația prin proiecte STEM

La nivelul Comisiei Europene 
a fost lansată o linie de finanțare 
pentru un proiect pilot ce are ca 
obiectiv încurajarea și sprijinirea 
inițiativelor referitoare la educația 
cu ajutorul științei, tehnologiei, in-
gineriei și matematicii (STEM), mai 
ales în rândul fetelor. Aplicațiile pot 
fi depuse până la data de 27 august, 
bugetul alocat apelului fiind de 350 
de mii de euro. 

Scopul acestei inițiative este 
de a promova predarea subiectelor 
științifice, de inginerie, tehnologie și 
matematică în rândul fetelor, într-o 
manieră atrăgătoare, astfel încât de -
calajele de competențe din sectoa -

rele STEM înregistrate în rândul fe -
telor să fie combătute, prezența 
redusă a femeilor și rata abandonu -
lui din cadrul domeniului STEM, să 
fie, de asemenea, înlăturate. 

Pot depune cereri de finanța -
re organizațiile non-profit publice 
și private, autoritățile locale, regio-
nale și naționale, institute de edu -
cație, centre de cercetare, compa nii, 
organizații etc. 

Detalii despre acest apel se 
pot afla accesând link-ul următor: 
https://www.finantare.ro/finan-
tare-pentru-un-proiect-pilot-care-
priveste-educatia-prin-stem.html.  

Sursa: finantare.ro

RO‐CULTURA: 
apel de proiecte 

pentru restaurarea 
și revitalizarea 
monumentelor 

istorice 
În data de 5 iunie, în cadrul 

Programului RO‐CULTURA, a fost 
lansat apelul de proiecte privind res-
taurarea și revitalizarea monumen-
telor istorice. Programul a re ca obiectiv 
consolidarea dezvoltă rii economice 
și sociale prin coope rare culturală, 
antreprenoriat cultural și manage-
mentul patrimoniu lui cultural. 

Prin prezentul apel de proiec te, 
deschis până la data de 7 octom-
brie, se urmărește contribu ția la re -
staurarea patrimoniului cultu ral 
într-o manieră inovativă, prin pro-
movarea unor noi modele de guver -
nanță participativă în domeniul pa -
trimoniului cultural și a unei abor dări 
integrate a acestui patrimoniu. 

Bugetul alocat acestui apel 
este de 16 milioane de euro, va-
loarea sprijinului financiar neram-
bursabil ce poate fi acordat unui 
proiect este cuprinsă între 200 
de milioane de euro și două mili -
oane de euro, reprezentând 80% 
din totalul costurilor eligibile ale 
proiectului.  

Mai multe detalii despre acest 
apel de proiecte puteți afla acce-
sând link-ul următor: https://www.ro-
cultura.ro/apeluri/management-
patrimoniu/lansare-apel-1-1.  

Sursa: ro‐cultura.ro

Consultare publică 
privind programul de sprijin 

al afacerilor din domeniul piscicol
În data de 10 iunie, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale a 
lansat în dezbatere publică „Pro‐
gramul de sprijin al producătorilor 
din sectorul pescăresc”, prin care 
se prevede finanțarea pescarilor pro -
fesioniști care nu au împlinit vârsta 
de 40 de ani.  

Banii provin de la bugetul de 
stat, beneficiarii putând investi fon -
durile primite, în baza proiectelor 
pe care le vor depune, în achizi țio -
narea unei ambarcațiuni noi, a u -
nui motor de ambarcațiune piscico -
lă nou, cu eficiență ridicată și ne po luant 
/poluare redusă, în procurarea de 
unelte de pescuit, precum și în for-
mare și atestare profesională. 

Proiectul poate fi consultat pe 
site-ul ministerului, accesând link-ul 
următor: https://www.madr.ro/trans-
parenta-decizionala/proiecte-de-
acte-normative.html.  

Sursa: ziarulmara.ro

https://www.finantare.ro/finantare-pentru-un-proiect-pilot-care-priveste-educatia-prin-stem.html
https://www.finantare.ro/finantare-pentru-un-proiect-pilot-care-priveste-educatia-prin-stem.html
https://www.finantare.ro/finantare-pentru-un-proiect-pilot-care-priveste-educatia-prin-stem.html
http://www.finantare.ro
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1
http://ro-cultura.ro
https://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html
https://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html
https://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html
http://ziarulmara.ro
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Un petic de deltă în județul Călărași: 
Ciocănești - Dunăre

Îndrăgostiții de natură, fie din ipostaza sportivului, fie din cea a contemplatorului, pot alege ca 
destinație turistică delta Ciocănești-Dunăre, situată la aproximativ doi kilometri de fluviu, în 

cadrul sitului Natura 2000. Aceasta include 30 de bazine, desfășurate pe o suprafață totală de 
233 hectare, fiind folosite pentru creșterea puietului de crap, somn, cosaș, sânger, novac și 
știucă, destinat populării altor ferme piscicole și producției de pește pentru comerț.  

Aici, pasionații de piscicultură pot petrece mo-
mente speciale... Natura luxuriantă, dar mai ales di-
versitatea păsărilor sunt atractive pentru cei care pe-
trec momente bune contemplând natura. În acest 
sens, s-a amenajat chiar un observator de păsări - aici 
putând fi întâlnite peste 100 de specii de păsări ce 
tră iesc și în Delta Dunării - precum și o potecă tematică 
ce poate fi parcursă pe jos sau cu bicicleta.  

Pentru cei mai aventuroși au fost realizate cinci 
trasee de biciclete în cadrul proiectului LENA (Dezvol‐
tarea economiei locale și conservarea naturii în Lunca 
Dunării – Local Economy and Nature Conservation in 
the Danube Region) ce-și propune să promoveze Ro-
mânia și satele mai puțin cunoscute, „în ritmul bici‐
cletei”. „Traseele cicloturistice pun în evidență atât na‐
tura, pentru că ne aflăm la Ciocănești, în situl Natura 2000, 
dar și tradițiile și cultura din satele românești dunărene. 
Sunt trasee accesibile tuturor iubitorilor de bicicleta ‐ 

cel mai scurt se face într‐o jumătate de zi, iar cel mai lung 
leagă Ciocănești de un alt sit Natura 2000, Comana, 
și se poate face în doua zile”, a subliniat managerul 
proiectului LENA. 

Și cum în zonă există posibilități multiple de caza -
re, vă invităm să explorați în ritm de bicicletă sau la pas 
această zonă atractivă din regiunea Sud Muntenia. 

Sursa: wall‐street.ro

http://wall-street.ro


În această lună, a avut loc în sala 
„Barbu Știrbei” a Centrului Județean 

pentru Cultură și Creație Călărași 
festivitatea de premiere a elevilor 
călărășeni implicați în proiectul 
„Cluburile ecOprovocarea Călărași și 
Sălaj”. Totodată, în cadrul aceluiași 
eveniment, a avut loc o sesiune 
interactivă desfășurată 
sub genericul „Cum poți face carieră 
în zona de mediu”, moderată de un 
reprezentant al Agenției pentru Protecția 
Mediului Călărași.  

În cadrul competiției, județul Călărași a fost repre -
zentat de următoarele unități școlare: Colegiul Național 
„Barbu Știrbei”, Liceul „Danubius”, Liceul Teoretic „Mi-
hai Eminescu” și Colegiul Economic. Conform clasamen -
tului final, au obținut rezultate remarcabile: Colegiul 
Economic Călărași, (Locul I – la secțiunea „Reciclare”), 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” (Locul I – la secțiunile 
„Igienizare” și „Târguri de economie circulară”). 

Liceenii din Călărași au fost premiați pentru că au 
reciclat, au plantat arbori, au igienizat spații verzi, au 
învățat să reutilizeze obiecte și-au vorbit despre cum 
să aibă grijă de mediu, implicându-se pe parcursul în-
tregului an școlar în „Cluburile ecOprovocarea Călărași 

și Sălaj”. Pentru toate aceste activități au primit ca 
premii locuri în tabăra de leadership (valoarea totală 
a premiilor este de 43.000 de lei). 

Asociația ViitorPlus a organizat festivitatea de pre-
miere în cadrul celei de-a IX a ediții a proiectului „Clu‐
burile ecOprovocarea Că lărași și Sălaj”. Proiectul edu -
cațional extrașcolar se adre sează liceenilor și are două 
tematici principale: grija pentru protecția mediului și 
dezvoltarea personală.  

Sursa: observatorcl.info
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DJ 735 intră în reabilitare!
În cadrul celei mai recente ședințe, Consiliul Ju -

dețean Argeș a aprobat proiectul ce are în vedere de-
vizul general și indicatorii tehnici pentru asfaltarea DJ 
735 Câmpulung Muscel – Albești – Cândești, la Bughea 
de Sus și la Albeștii de Muscel.  

Investițiile administrației județene se realizează 
în contextul în care artera respectivă a fost afectată 
de două alunecări de teren care au generat serioase 
denivelări pe suprafața carosabilă, pe unele porțiuni 
ale acesteia asfaltul lipsind. 

Astfel, din totalul de 12 km, cât măsoară drumul, 
vor fi efectuate lucrări pe 11 km. De asemenea, vor fi 
amenajate 27 de drumuri laterale, podețe, rigole și 
sis teme de semnalizare rutieră corespunzătoare. Va-
loarea acestor lucrări se ridică la aproximativ 30 de mi -
lioane de lei. 

Sursa: jurnaluldearges.ro

ARGEȘ

Premii ecOprovocarea 
pentru liceenii călărășeni

CĂLĂRAȘI

http://observatorcl.info
http://jurnaluldearges.ro
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În perioada 15-16 iunie, autoritățile județene și 
locale dâmbovițene au organizat în cadrul Complexului 
Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște, Festivalul 
Medieval Dracula. În prima zi a evenimentului, devenit 
deja o tradiție, au fost desfășurate o serie de activități 
cu tematică precum: tabăra medievală, spectacole de 
teatru pentru copii, muzică și dansuri medievale. De 
asemenea, au avut loc demonstrații de disciplină, an-
trenament de luptă întreceri haiducești și spectacole 
de foc. În ziua următoare, momentele festive au conti -
nuat cu parada medievală, înmânarea soliei, spectaco -
lul istoric „Vlad Țepeș” și demonstrații de dresură de cai. 

Destinat tuturor categoriilor de vârstă, evenimen-

tul a fost organizat de Primăria Municipiului Târgoviște 
în parteneriat cu Consiliul Județean Dâmbovița, prin 
Centrul Județean de Cultură. 

Odată cu acest festival a avut loc a VI-a ediție a 
Târgului de Rusalii care, anual, își propune să aducă din 
lumea satului tradițional, în inima orașului, una din ce -
le mai importante sărbători: Moșii de Vară. 

Astfel, Târgul va reuni, la Curtea Domnească, lân -
gă Turnul Chindiei, meșteri populari atât din județul Dâm -
bovița, cât și din alte zone etnografice ale țării, cu meș -
teșuguri variate, fiind organizat de Consiliul Județean 
Dâm bovița, prin Centrul Județean de Cultură Dâm bo vița. 

Sursa: gazetadambovitei.ro

Târgoviște în sărbătoare!DÂMBOVIțA

Spațiu 
pentru serviciile 

de agrement 
amenajat 

pe Canalul Sf. Gheorghe
Administrația locală giurgiuveană va amenaja 

o zonă de agrement pe Canalul Sf. Gheorghe, în ca-
drul căreia se va afla o navă-ponton destinată eveni-
mentelor cultural artistice. Aceste investiții se vor rea -
 liza în cadrul proiectului „Amenajare spațiu servicii de 
agrement pe Canalul Sf. Gheorghe”, depus spre fi -
nanțare din Programul Operațional de Pescuit și Afa-
ceri Maritime (POPAM), FLAG. Contractul de finan ța -
re a fost semnat în luna iunie și are o valoare totală 
de aproximativ 3,7 milioane de lei. 

Sursa: realitateadegiurgiu.net

70 de mii 
de euro 

pentru reabilitarea 
Parcului „Ialomița”

Ialomițenii din orașul țăndărei vor fi beneficiarii 
unei zone verzi reabilitate. Autoritățile locale au ac-
cesat finanțare europeană de 70 de mii de euro, în 
cadrul unui proiect realizat în parteneriat cu un grup 
de acțiune locală, având ca obiectiv reabilitarea Par-
cului „Ialomița” ce are o suprafață de peste trei hec-
tare, reprezentând cea mai mare suprafață de spațiu 
verde a orașului. Destinat relaxării și petrecerii tim-
pului liber, parcul va fi îmbunătățit cu alei asfaltate, 
cu bănci noi și moderne. Totodată, vor fi amenajate 
locuri de joacă pentru copii, vor fi instalate mese de 
șah și de table și se va planta gazon.  

Sursa: independentonline.ro

IALOMIțAGIURGIU

http://gazetadambovitei.ro
http://realitateadegiurgiu.net
http://independentonline.ro


www.adrmuntenia.ro 12 regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #421 
10 • 17 iunie 2019

INFO 
JUDEțE

Reunite sub genericul EuroPrahova, manifestările 
organizate de Consiliul Județean Prahova în vederea 
promovării județului, au avut loc în acest an, în diferite 
localități din Cehia și Slovacia. Prin intermediul eveni-
mentelor organizate, reprezentanții principalelor in -
stituții de cultură din județ, alături de artiști și meșteri 
populari, au pus în valoare principalele puncte de 
atracție ale județului Prahova, în cadrul manifestărilor 
găzduite de localitățile Lucenec, Bratislava (Slovacia) 
și Praga (Cehia). Astfel, cei prezenți au fost încântați de 
spectacolele deosebite oferite de artiștii prahoveni și 
au putut admira frumusețea iilor și a maramelor tra -
diționale, a covoarelor țesute din lână, dar mai ales a 
gustului unic al produselor culinare tradiționale. 

Sursa: ziarulprahova.ro

EuroPrahova – 
promovarea tradițiilor județene

PRAHOVA

Liceul Teoretic 
„Constantin Noica” din 

municipiul Alexandria va 
benefica de finanțare 
europeană prin intermediul 
proiectului de mobilitate 
Erasmus + „STRATEGY – 
Strong Teachers Respect, 
Assess, Treat Everybody 
Gently”, depus în cadrul 
Acțiunii cheie 1, având o 
valoare de peste 25 de mii 
de euro. 

Prin acest proiect, ce are o perioadă 
de implementare de 18 luni, 11 cadre 
didactice vor merge la cursuri în centre 
de formare din Cehia (Praga), Spania 
(Madrid) și Portugalia (Sesimbra). 

Această inițiativă își propune să im-
plementeze o strategie didactică mo-
dernă care să determine un proces in-
structiv-educativ modern care să prevină 
rezultatele scăzute la învățătură și aban-
donul școlar, la clasele unde există elevi 
provenind din mediile nefavorizate. 

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Nou proiect Erasmus+ câștigat 
de Liceul Teoretic „Constantin Noica” din Alexandria
TELEORMAN

Sursă foto: observatorulph.ro

Liceul Teoretic „Constantin Noica” din Alexandria

http://ziarulprahova.ro
http://ziarulteleormanul.ro
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Agenda Construcțiilor 
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Târgoviște NEWS 
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Radio Voces Campi 
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este un material cu informații despre 
activitățile derulate de către Agenție și de 
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de Informare REGIO Sud Muntenia și despre 
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de acestea în județele regiunii.
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Sediul central CĂLĂRAȘI 
Adresă Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, 
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași, 
Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167, 
E-mail office@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean ARGEȘ 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile Milea, 
nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud. Argeș, 
Tel./fax 0248/222.250, E-mail arges@adrmuntenia.ro 

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 

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

Biroul Județean PRAHOVA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova, 
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: Str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 6, 
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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