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Grup tematic regional privind mobilitatea 
și infrastructura, la Târgoviște!

În data de 4 februarie,  în prezența directorului Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, și a președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru 

Oprea, a avut loc evenimentul regional destinat domeniului mobilitate și infrastructură, în vederea 
consultărilor cu partenerii economici și sociali. Prin această inițiativă, ADR Sud Muntenia are ca 
obiectiv actualizarea Strategiei de specializare inteligentă (SSI) și a Planului de dezvoltare regională 
20212027 (PDR), documente fundamentale în contextul viitoarei perioade de programare. 

Cea dea doua reuniune regională, din cele șapte 
planificate, a debutat cu prezentarea arhitecturii in sti 
tuționale, a obiectivelor prioritare de investiții pentru 
perioada 20212027, a analizei SWOT a regiunii, din ca 
drul Planului de Dezvoltare Regională, și a Strategia de 
specializare inteligentă. Totodată, atelierele de lucru, 
realizate pentru identificarea tipurilor de intervenții din 
cadrul PDR 2021 – 2027, sau desfășurat pe subdome 
niile: infrastructură de transport, utilități publice, tu
rism și patrimoniul cultural. Astfel, au fost identificate 
nevoile comunității și au fost formulate posibile soluții 
pentru rezolvarea acestora. În acest context, au fost 
prezenți reprezentanți ai autorităților publice, ai me
diului universitar, precum și ai altor instituții relevante 
pentru domeniul menționat. 

Pentru actualizarea PDR 20212027, au fost con
stituite șapte grupuri tematice, corespunzătoare ur
mătoarelor domenii: competitivitate, specializare inte 
ligentă și digitalizare; mobilitate și infrastructură; dez voltare 
urbană durabilă și localități inteligente; dezvoltare ru
rală și agricultură; protecția mediului, eficiență ener
getică și tranziția către o economie circulară; susținerea 
sănătății și a protecției sociale; educație și ocuparea 
forței de muncă. 

Detalii privind organizarea acestor întâlniri puteți 
afla accesând următorul link: https://regio.adrmunte
nia.ro/grupuriletematiceregionaleorganizatelani
velulregiuniisudmuntenia/article/1893.

https://regio.adrmuntenia.ro/grupurile-tematice-regionale-organizate-la-nivelul-regiunii-sud-muntenia/article/1893
https://regio.adrmuntenia.ro/grupurile-tematice-regionale-organizate-la-nivelul-regiunii-sud-muntenia/article/1893
https://regio.adrmuntenia.ro/grupurile-tematice-regionale-organizate-la-nivelul-regiunii-sud-muntenia/article/1893
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ADR Sud Muntenia – acțiuni destinate cooperării 
transfrontaliere a clusterelor din domeniul alimentar

În perioada 2122 ianuarie, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, în calitate de coordonator, a par
ticipat în Ungaria, la o serie de evenimente prilejuite de im
plementarea proiectului Danube S3 Cluster  „Cooperare 
transnațională a clusterelor din domeniul alimentar”. 

În data de 21 ianuarie, a avut loc „Primul workshop de 
transfer politic” la care au participat membri ai administrației 
publice, alături de reprezentați ai SUERD, pentru ariile prio
ritare 7 – „Dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere prin 
cercetare, educație și tehnologii ale informației” și 8 – „Spri‐
jinirea competitivității întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea 
clusterelor”, precum și partenerii din proiect și actorii 
interesați de revizuirea politicilor. Pe această cale, sa stabilit 
ca acțiunile și prevederile Strategiei Danube S3 Cluster să se 
alinieze documentului „Cartea albă privind Consolidarea 
Capacităților clusterelor” emis de coordonatorii Ariei priori
tare 8 , Croația și landul BadenWürttemberg. Alte două 
workshopuri de transfer politic vor avea loc, în cursul acestui 
an, în Slovacia și în Bosnia și Herzegovina.  

Miercuri, 22 ianuarie, sa desfășurat „Seminarul pentru 
stabilirea priorităților și a planurilor de acțiune”, ce a constituit 
o oportunitate pentru a analiza și a discuta progresul realizat 
în privința elaborării Strategiei Danube S3 Cluster, document 
ce va fi ulterior testat și validat prin implementarea celor 
cinci planuri de acțiune în Ucraina, Moldova, Serbia și Slova 
cia. Astfel, au fost prezentate cele două documente ce stau 
la baza realizării acestei strategii, și anume „Analiza transna ‐
țională a contextului regional dunărean și potențialul de ino ‐
vare al clusterelor” și „Raport asupra celor patru focus grupuri 
de descoperire antreprenorială”. În cea dea doua parte a eve 
nimentului au fost stabilite misiunea, viziunea și prioritățile 
viitoarei strategii Danube S3 Cluster, care vine în sprijinul îm 
bunătățirii politicilor de cluster din regiunea Dunării. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
implementează în calitate de coordonator proiectul Danube 
S3 Cluster – „Cooperare transnațională a clusterelor din do‐
meniul agroalimentar”, bazat pe conceptul de specializare 
inteligentă în regiunea Dunării, finanțat în cadrul Programului 
de Cooperare Transnațională Dunărea, Axa prioritară 1 – „O 
regiune a Dunării inovativă și responsabilă social”. Obiectivul 
principal al proiectului este de a stimula ecosistemul antre
prenorial bazat pe inovare, în zona Dunării, prin elaborarea 

politicilor de cluster în contextul RIS 3, precum și prin îm 
bunătățirea cunoștințelor și abilităților de management al 
inovării și promovarea cooperării transnaționale a clusterelor 
în industria agroalimentară. 

Perioada de implementare a proiectului Danube S3 
Cluster este 1 iulie 2018 – 30 iunie 2021, iar bugetul total al 
acestuia este de peste 1,7 milioane de euro, din care bugetul 
ADR Sud Muntenia este de aproximativ 190.000 de euro. 
Contribuția Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia în proiect este de 2%, adică aproximativ 3.800 de euro. 

Consorțiul proiectului este format din 15 parteneri și 
5 parteneri strategici asociați. Partenerii sunt: Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia – lider de proiect, STEIN
BEIS – Germania, Pannon Business Association – Ungaria, 
Universitatea din Maribor – Slovenia, CRIMM – România, 
EKOSUSTAV – Managementul deșeurilor SRL – Croația, 
Bioeconomy Cluster – Slovacia; IFKA Instituție de drept public 
nonprofit pentru dezvoltarea industriei  Ungaria, Centru 
de Sprijin pentru IMMuri – Bulgaria, INMA  România, ITC  
Clusterul de Inovare Tehnologică Murska Sobota – Slovenia, 
Facultatea de Științe Tehnice – Serbia, Asociația de Dezvoltare 
NERDA – Bosnia și Herțegovina, Rețeaua de Transfer Teh
nologic – Moldova, Institutul de Probleme de Piață și Cer
cetare Economică și Ecologică – Ucraina. Parteneri Strategici 
Asociați ai proiectului sunt Ministerul Economiei – România, 
Academia de Științe din Moldova, Fundația  GREENLINE 
Western Balkans Cluster  Bosnia și Herțegovina, Universitatea 
Tehnică din Ucraina – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institut, 
Ucraina și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și 
Comerțului – Croația.
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Ne mărim echipa!

Agenția pentru Dezvoltare Regionala 
Sud Muntenia organizează 

concurs pentru ocuparea a două 
posturi de expert în cadrul Serviciului 
comunicare, în data de 17 februarie 
2020, la sediul central din municipiul 
Călărași, str. gen. Constantin Pantazi, 
nr.7A, jud. Călărași.  

Cerințe obligatorii pentru ocuparea posturilor: 
studii superioare absolvite cu diplomă de licen •

ță în unul dintre următoarele domenii: științe ingine 
rești sau științe economice; 

experiență de minim 2 ani în unul dintre do•
meniile susmenționate; 

cunoștințe foarte bune de limba română; •
cunoștințe foarte bune de operare pe calculator; •
capacitatea de a lucra în echipă; •
capacitate de sinteză și analiză; •
excelente abilități de comunicare și prezentare; •
disponibilitate pentru deplasări în țară și în stră •

inătate. 
Alte cerințe: 
posesor de permis de conducere auto și dispo•

nibilitate pentru deplasări în regiune. 
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul 

central al ADR SudMuntenia din Călărași, str. Gen. 
Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până la data 
de 14 februarie 2020, ora 12:00. 

Concursul se va desfășura în data de 17 februa 
rie 2020, la sediul central al ADR Sud Muntenia din 
Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Că 
lărași, începând cu ora 10:00. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
ADR SudMuntenia str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 
7A, jud. Călărași, tel. 0242/331769. 

Persoane de contact: Traian Daniela Camelia  
Di rector adjunct dez voltare și comunicare/ email: 
da.dezvoltare@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana  Șef 
birou resurse umane/email: resurseumane@adrmun
tenia.ro. 

Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, pre
cum și documentele necesare înscrierii la concurs 
pot fi consultate si pe siteul ADR Sud Muntenia, la 
adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Biblioteca  
Documente utile  Bibliografii concursuri de angaja 
re), link: https://www.adrmuntenia.ro/down load_file/ 
document/1176/concursserviciulcomunicare17
012020.rar.

Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Sud Muntenia 

organizează concurs pentru ocuparea a 
două posturi de expert în cadrul 
Serviciului dezvoltare, în data de 18 
februarie 2020, la sediul central  din 
municipiul Călărași, str. gen. Constantin 
Pantazi, nr.7A, jud. Călărași. 

Cerințe obligatorii pentru ocuparea posturilor: 
studii superioare absolvite cu diplomă de •

licență; 
experiență de minimum 1 an în domeniul pla•

nificării sau în implementarea de proiecte; 
cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris, •

vorbit, citit); 
cunoștințe foarte bune de operare pe calcula•

tor; 
capacitatea de a lucra în echipă; •
excelente abilități de comunicare și prezentare; •
disponibilitate pentru deplasări în țară și în stră •

inătate. 
Alte cerințe: 
posesor de permis de conducere auto și dispo•

nibilitate pentru deplasări în țară și străinătate. 
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul 

central al ADR SudMuntenia din Călărași, str. Gen. 
Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până la data 
de 14 februarie 2020, ora 12:00. 

Concursul se va desfășura în data de 18 fe
bruarie 2020, la sediul central al ADR Sud Muntenia 
din Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. 
Călărași, începând cu ora 10:00. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
ADR SudMuntenia str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 
7A, jud. Călărași, tel. 0242/331769. 

Persoane de contact: Traian Daniela Camelia  
Director adjunct dezvoltare și comunicare/ email: 
da.dezvoltare@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana  șef 
Birou resurse umane/email: resurseumane@adrmun 
tenia.ro. 

Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, pre
cum si documentele necesare înscrierii la concurs 
pot fi consultate si pe siteul ADR Sud Muntenia, la 
adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Biblioteca  
Documente utile  Bibliografii concursuri de angaja re), 
link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/do
cument/1174/concursserviciuldezvoltareSC18
022020.rar.

http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1176/concurs-serviciul-comunicare-17-01-2020.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1176/concurs-serviciul-comunicare-17-01-2020.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1176/concurs-serviciul-comunicare-17-01-2020.rar
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1174/concurs-serviciul-dezvoltare-SC-18-02-2020.rar.
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1174/concurs-serviciul-dezvoltare-SC-18-02-2020.rar.
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1174/concurs-serviciul-dezvoltare-SC-18-02-2020.rar.
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Ne mărim echipa!

Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia organizează concurs pentru ocuparea 
unui post de expert în cadrul serviciului dezvoltare Biroul județean Prahova (mun. 

Ploiești), în data de 18 februarie, la sediul central din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin 
Pantazi, nr.7A, jud. Călărași. Contractul individual de muncă va fi pe durată determinată de 12 
luni din momentul angajării. 

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului: 
studii superioare absolvite cu diplomă de licență; •
cunoștințe foarte bune de limba engleză(scris, •

vorbit, citit); 
cunoștințe foarte bune de operare pe calculator; •
capacitatea de a lucra în echipă; •
excelente abilități de comunicare și prezentare; •
disponibilitate pentru deplasări în țară și în stră•

inătate. 
Alte cerințe: 
posesor de permis de conducere auto și dispo•

nibilitate pentru deplasări în țară și străinătate. 
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul cen 

tral al ADR SudMuntenia din Călărași, str. Gen. Con
stantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până la data de 
14 februarie 2020, ora 12.00. 

Concursul se va desfășura în data de 18 februarie 
2020, la sediul central al ADR Sud Muntenia din 

Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. 
Călărași, începând cu ora 10.00. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
ADR SudMuntenia str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 
7A, jud. Călărași, tel. 0242/331769. 

Persoane de contact: Traian Daniela Camelia  
Director adjunct dezvoltare și comunicare/ email: 
da.dezvoltare@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana Șef 
birou resurse umane/email: resurseumane@adrmun 
tenia.ro. 

Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, pre
cum si documentele necesare înscrierii la concurs 
pot fi consultate si pe siteul ADR Sud Muntenia, la 
adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Biblioteca 
Documente utile  Bibliografii concursuri de angajare), 
link: https://adrmuntenia.ro/download_file/docu
ment/1175/concursserviciuldezvoltareBJPH1802
2020.rar.

Sediul ADR Sud Muntenia

http://www.adrmuntenia.ro
https://adrmuntenia.ro/download_file/document/1175/concurs-serviciul-dezvoltare-BJPH-18-02-2020.rar
https://adrmuntenia.ro/download_file/document/1175/concurs-serviciul-dezvoltare-BJPH-18-02-2020.rar
https://adrmuntenia.ro/download_file/document/1175/concurs-serviciul-dezvoltare-BJPH-18-02-2020.rar
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OPORTUNITĂțI 
DE FINANțARE

Apeluri de proiecte în cadrul programului 
Active Citizens Fund!

La începutul lunii ianuarie, programul Actve Citi
zens Fund a lansat opt apeluri de proiecte, urmând ca 
în luna februarie să lanseze încă trei. Astfel, organiza 
țiile neguvernamentale nonprofit din România, ca par 
te a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021, pot de 
pune proiecte care să răspunde obiectivului general al 
programului, acela de a consolida societatea civilă și ce 
tățenia activă și de a crește capacitatea grupurilor vulne 
rabile. 

Apelurile deschise acoperă o arie largă de dome
nii și activități, precum: 

Apel 1 – Participare civică în zone insuficient deser ‐•
vite; 

Apel 2 – Educație și implicare civică; •
Apel 3 – Activism civic și advocacy; •
Apel 4 – Conștientizare privind drepturile omului •

și tratament egal; 
Apel 5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului •

și tratament egal; 
Apel 6 – Mobilizarea grupurilor vulnerabile din •

zone insuficient deservite; 
Apel 7 – Acțiuni de advocacy pentru incluziunea •

socială a grupurilor vulnerabile; 
Apel 8 – Dezvoltarea comunităților rurale interetnice. •

Cele opt apeluri de proiecte au un buget de 
26.493.800 euro, finanțarea proiectelor acordânduse 
sub formă de grant (finanțare nerambursabilă), în urma 
unui proces de selecție. În cadrul programului sunt dis 
ponibile mai multe tipuri de granturi, cu valori cuprinse 
între 5.000 și 250.000 Euro. 

Sursa: stiri.ong

Oportunități de finanțare 
în industria textilă

Programul SmartX Europe oferă consultanță și fi
nanțare startupurilor care contribuie la dezvoltarea 
industriei textilelor smart  materiale inovatoare, folo
site în domeniile militar sau medical. Înscrierile pentru 
finanțările de câte 60.000 de euro au fost deschise, apli 
cațiile putând fi depuse până la 15 februarie. Pot aplica 
firme mici și mijlocii sau startupuri din UE sau țările aso 
ciate programului Horizon 2020. 

Proiectele trebuie să aibă la bază prototipuri bine 
puse la punct, care să facă deja parte dintrun lanț de 
producție, iar solicitanții trebuie să demonstreze utili
tatea produselor pe care le dezvoltă întro anumită pia 
ță sau industrie (apărare, sănătate etc.) și potențialul de 
a aduce valoare adăugată. 

Proiectele selectate vor primi o finanțare de 60.000 
euro, pe parcursul unui an, mentorat și consultanță în 
dezvoltarea proiectelor. 

Sursa: finantare.ro

Sursă foto: ngonorw
ay.org

http://stiri.ong
http://www.finantare.ro
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TURISM 
ÎN SUD MUNTENIA

Un popas în lumea aristocraților de altădată: 
Conacul Hagianoff

Ridicate în marea lor majoritate în zonele rurale, pe întinsele moșii de odinioară, reședințele 
elitelor de altădată, ansambluri, conace sau castele, au devenit în prezent unele dintre cele 

mai atractive obiective turistice. Cu o amplasare ce exploatează la maximum frumusețea 
împrejurimilor, compartimentate și decorate cu un gust desăvârșit, casele și conacele boierești 
exprimă modul de viață și stilul unei epoci a cărui evoluție variază de la tradițional, 
brâncovenesc, la art nouveau sau eclectic. 

Conacul Hagianoff este un monument de arhitec 
tură unic în zona orașului Urziceni, fiind construit la în 
ceputul anului 1899 în stil eclectic cu elemente de arhi 
tectură clasice și romantice, după planurile unui ar hi tect 
elvețian. Conacul a fost realizat la cererea lui Ion Ha
gianoff – fost ministru de externe bulgar, refugiat pe 
meleaguri românești, din motive politice. Povestea în
cepe pe moșia Uluiți, deținută de domnitorul Alexan
dru Ipsilanti, vândută în 1839 principelui sârb Efrem 
Obrenovici care ia inițiativa de a uni cătunele Uluiți, Ră 
corești și Siliștea, integrândule în Manasia. După moar 
tea lui Obrenovici (1856), proprietatea este vândută lui 
Ion Hagianoff cel care va ridica actualul conac în peri 
oada 18991900, pe rămășițele unei pivnițe, cu ajuto
rul unui arhitect elvețian. După ce a trecut prin diferite 
ipostaze, de sediu de IAS (Întreprindere Agricolă de 
Stat) sau de grădiniță, în perioada comunistă, conacul 
a fost cumpărat și restaurat cu multă migală.  

În prezent, Domeniul Manasia include conacul bo 
ieresc, ce fascinează prin rafinamentul celor patru sa
loane, al sălilor de conferință și al mansardei, parcul 

de două hectare și crama de sub conac, monumente 
înnobilate de istoricul aristocratic al moșiei. Destinată 
unei game variate de evenimente, locația reprezintă 
alături de edificii similare, precum Conacul Marghilo
man, una dintre cele mai importante atracții turistice 
ale județului Ialomița.  

Sursa: domeniulmanasia.ro

Sursă foto: jurnaldehoinar.com
Sursă foto: jurnaldehoinar.com

http://domeniulmanasia.ro
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Proiect inedit la Câmpulung!
Locuitorii din Câmpulung ar putea avea o prome 

nadă, după modelul „Promenadei Argeșului” inițiat de 
Primăria Municipiului Pitești. Astfel, sunt proiectate lu 
crări ce vizează regularizarea cursului apei, consolidarea 
malurilor, montarea unei noi hidrocentrale în zona sta 
ției de tratare a apelor uzate, realizarea unei piste pentru 
biciclete dea lungul malurilor, amenajarea unei zone de 

promenadă, precum și a unor locuri de joacă pentru co 
pii. De asemenea, se mai are în vedere amenajarea unei 
zone de plajă și a unui spațiu destinat pescuitului. 

În prezent, autoritățile locale au lansat licitația pen 
tru studiul de fezabilitate aferent acestui proiect ce 
poartă titlul „Amenajarea complexă a Râului Târgului”.   

Sursa: ziarulargesul.ro

ARGEȘ

Competiție demonstrativă de robotică!
Pasionații de robotică din Călărași au avut parte 

în acest weekend de un eveniment surprizător: prima 
de monstrație de robotică din cadrul competinței First 
Tech Challenge, desfășurată în Sala Polivalentă „Ion C. 
Nea gu”. FIRST Tech Challenge este o competiție de 
robotică cu tradiție în SUA destinată elevilor din clasele 
912 și presupune proiectarea, construirea și progra 
marea unui robot. Astfel, echipei care a reprezentat Co 
legiul Național „Barbu Știrbei” din Călărași, i sau alătu 
rat alte 12 echipaje din țară, pentru a pune în valoare 
pa siu nea liceenilor pentru acest domeniu. 

În România, competiția se desfășoară din anul 2016 
sub numele de FIRST Tech Challenge România și este 
organizată de Asociația Nație Prin Educație și BRD. Me 
ciurile competiționale se dispută în alianțe: două echi 
pe în alianța albastră, două echipe în alianța roșie și 
patru roboți pe un teren specific de joc. Construcția ro 
botului este bazată pe un kit care este format din piese 
metalice și/sau plastic. Echipele, sub îndrumarea antre 
norilor sau a mentorilor, susținute de voluntari, dezvol 
tă strategii și construiesc roboți, bazânduse pe principii 
inovatoare. 

Sursa: radiovocescampi.ro

CĂLĂRAȘI

Sursă foto: gannettcdn.com
Sursă foto: m

uscelpedia.ro

http://ziarulargesul.ro


 
Se modernizează 

DJ 203F!
Condiții mai bune de trafic între localitățile Iazu, 

Scânteia și Valea Ciorii. În vederea demarării lucrărilor 
de modernizare a DJ 203 F, administrația județului 
Ialomița a predat amplasamentul pentru tronsonul 
II de drum IazuScânteiaValea Ciorii, în lungime de 
25 de kilometri. Segmentul de drum se află întro sta 
re avansată de degradare, asupra lui nemaifiind reali 
zate intervenții de mai bine de 30 de ani. Finanțat în 
cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, pro 
iectul are o valoare totală de peste 19 milioane de lei. 

Sursa: agendaialomiteana.ro
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Sa lansat 
Târgoviște City App!

Autoritățile locale din municipiul Târgoviște au 
lansat, la sfârșitul lunii ianuarie, Târgoviște City App, 
o aplicație mobilă ce este, în același timp, ghid turistic 
digital și platformă de comunicare între cetățeni și 
administrație. Astfel, întrun singur ghid digital inte
ractiv sunt adunate toate informațiile de interes din 
Târgoviște, cum ar fi: principalele obiective turistice, 
structuri de agrement și timp liber, precum și calen
darul evenimentelor. Totodată, târgoviștenii pot se
siza în timp real problemele întâlnite ce vizează or
dinea publică, siguranța circulației, spațiile verzi, lo curile 
de joacă sau transportul în comun. 

Sursa: targovistenews.ro

DÂMBOVIțA

GAL  
„Inima Giurgiului –  

Țara Neajlovului 
și a Câlniștei” a lansat 

apelul de selecție 
pentru proiecte 

care dezvoltă 
infrastructura socială

Până la sfârșitul lunii februarie, autoritățile loca 
le și asociațiile acestora, organizațiile nonguverna
mentale, furnizorii de servicii sociale, individual sau 
în parteneriat cu autoritățile publice locale, pot de
pune aplicații pentru Măsura 3.2/6B „Dezvoltarea 
infrastructurii sociale”. Bugetul alocat acestui apel 
de proiecte este de 53.996,97 euro. 

Teritoriul GAL „Inima Giurgiului – Țara Neajlo‐
vului și a Câlniștei” acoperă următoarele unități ad
ministrativteritoriale (comune și orașe): comuna Bul 
bucata, comuna Găiseni, comuna Ghimpați, comuna 
Iepurești, comuna Letca Nouă, comuna Mârșa, comu 
na Roata de Jos, comuna Vânătorii Mici din județul 
Giurgiu și comuna Mereni, orașul Videle din județul 
Teleorman. 

Sursa: stirigiurgiu.ro

IALOMIțA

GIURGIU

Sursă foto: obiectiv.net

http://agendaialomiteana.ro
http://www.targovistenews.ro
http://stirigiurgiu.ro
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Inițiativă pentru promovarea 
patrimoniului cultural local și european, 

prin Erasmus+

Elevi și cadre didactice din Colegiul 
Național „Nichita Stănescu” Ploiești 

au pus în valoare patrimoniul cultural 
românesc, în cadrul mobilității 
organizate prin proiectul Erasmus+ „Our 
awesome cultural heritage – Our 
awesome ties”, desfășurat la The Isle of 
Wight College din Newport, Marea 
Britanie. 

Prin inițiativa școlilor participante din Franța, Ita
lia, Marea Britanie, Portugalia și România se are în ve
dere conștientizarea tinerei generații asupra valorii 
patrimoniului cultural local și european și asupra le
găturilor existente între popoarele europene, prote
jarea și promovarea patrimoniului cultural european, 
precum și îmbunătățirea competențelor de antrepre
noriat sau de comunicare în limba engleză. Astfel, ele 
vii din cele cinci țări implicate în proiect au avut de rea 
lizat un festival prin intermediul căruia să se promoveze 
obiceiuri și tradiții, cântece și dansuri specifice zonei 
din care provin, precum și aspecte care țin de gas tro no 
mie și vestimentație. Dea lungul întregii săptămâni, ele 
vii au lucrat în grupe ce au cuprins reprezentanți ai di
feritelor țări, astfel încât să poată socializa și să se poa tă 
cunoaște între ei. 

Întâlnirea de proiect care se va desfășura în Româ 
nia, în perioada 2126 aprilie 2020, este structurată pe 
tema folclorului și a meșteșugurilor tradiționale. Are 
drept scop familiarizarea partenerilor din celelalte țări 

europene cu patrimoniul cultural românesc, desprin
derea rolului tradițiilor în păstrarea identității culturale 
naționale, precum și dezvoltarea abilităților interperso 
nale (soft skills) atât de necesare în contextul actual. 

Sursa: republikanews.ro

PRAHOVA

Proiecte de investiții în Alexandria!
În municipiul Alexandria vor fi realizate, în curând, 

investiții de impact în ceea ce privește dezvoltarea ur
bană, prin intermediul a 24 de proiecte ce urmează 
să fie implementate. În acest sens, reprezentanții ad 
ministrației locale au hotărât să utilizeze excedentul bu 
getar aferent anului 2020 pentru a realiza investiții ca 
re să îmbunătățească infrastructura educațională a no uă 
instituții școlare, pentru a se întocmi documentația teh 
nică destinată unor viitoare obiective de investiții, pen
tru amenajarea unor locuri de joacă, precum și a unor 
zone urbane. 

Sursa: ziarul‐mara.ro

TELEORMAN

Sursă foto: alexandria.ro

http://republikanews.ro
http://ziarulmara.ro
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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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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
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