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Newsletter-ul Info Regional Sud Muntenia
a ajuns la numărul 500!

tuind Serviciul Comunicare). Multe din articolele apărute în timp au fost și contribuția cititorilor sau beneficiarilor noștri. Astfel, ADR Sud Muntenia oferă ocazia acestora ca, prin intermediul newsletter-ului, să își promoveze, în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe
care le desfășoară. Dacă sunteți interesați să promovați
activitatea dumneavoastră, vă rugăm să ne transmiteți la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro un
scurt material de informare (maxim 1.500 de caractere
cu tot cu spații), împreună cu 1-2 poze, cel târziu până în
ziua de vineri a oricărei săptămâni, acesta urmând să fie
publicat în viitoarea ediție a newsletter-ului.
Newsletter-ul Info Regional Sud Muntenia este publicat pe site-urile Agenției, www.adrmuntenia.ro și regio.adrmuntenia.ro, și este distribuit electronic săptămânal tuturor
membrilor Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,
reprezentanților mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia, site-urilor dedicate, precum și publicului larg.
Dacă sunteți interesat să primiți pe e-mail, în fiecare săptămână, cea mai nouă apariție a newsletter-ului
electronic Info Regional Sud Muntenia editat de Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, vă rugăm
să vă abonați utilizând formularul publicat în partea inferioară a paginilor de start ale site-urilor Agenției, prin
înscrierea adresei de e-mail.

C

u ediția de astăzi a newsletter-ului
electronic săptămânal Info Regional Sud
Muntenia, Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitatea sa de editor, a ajuns
la borna de 500 de numere realizate!
Prima ediție a newsletter-ului a fost publicată în luna
mai 2009, și, de-a lungul celor 13 ani de apariție, publicația și-a îmbunătățit structura oferindu-le cititorilor săi
cele mai noi informații din domeniul dezvoltării regionale. Aceasta reprezintă principalul instrument de comunicare al Agenției, în cadrul căruia sunt prezentate reperele importante din activitatea instituției, alături de informații despre programele pe care Agenția a fost desemnată să le implementeze în timp (PHARE, Programul
Operațional Regional și Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice), oportunitățile
de afaceri ale momentului, activitatea rețelei de informare Regio, obiectivele turistice importante și viața localităților din cele șapte județe componente ale regiunii de dezvoltare regională Sud – Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman), alături de revista presei regionale.
Structura din cadrul ADR Sud Muntenia responsabilă
de editarea newsletter-ului Info Regional Sud Muntenia
este Direcția Dezvoltare și Comunicare, prin Biroul Comunicare și Serviciul Helpdesk (în trecut ambele constiwww.adrmuntenia.ro
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Reuniunea de lucru a Comitetului Regional
pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională,
desfășurată online

J

oi, 4 februarie 2021, ADR Sud Muntenia a
organizat online, prin intermediul platformei
Zoom, Întâlnirea de lucru a Comitetului
Regional pentru elaborarea Planului de
Dezvoltare Regională (PDR). La eveniment
au participat reprezentanții instituțiilor care
fac parte din Comitetului Regional pentru
elaborarea Planului de Dezvoltare Regională:
consilii județene, primării, instituții de
învățământ superior de stat acreditate sau
structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora,
alte institute, patronate sau alte instituții.
ADR Sud Muntenia implementează, în calitate de
partener, proiectele „UpGradeSME – Îmbunătățirea instrumentelor de politici pentru susținerea performanțelor IMM-urilor inovative” și „Social Green - Politici regionale pentru locuințe sociale ecologice”, finanțate prin
Programul Interreg Europe. Obiectivele acestor proiecte vizează îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regională privind internaționalizarea IMM-urilor prin intermediul transferului de cunoștințe și crearea și dezvoltarea unui instrument inovativ pentru creșterea competitivității, respectiv a politicilor de promovare a locuințelor sociale ecologice, prin creșterea eficienței energetice și utilizarea energiilor regenerabile.
În vederea îndeplinirii obiectivelor acestor proiecte,
ADR Sud Muntenia a elaborat planuri de acțiune care
au ca scop îmbunătățirea instrumentului de politică PDR
2014-2020 al Regiunii Sud Muntenia. Astfel, documentul
a fost completat prin introducerea de măsuri dedicate
sprijinirii internaționalizării IMM-urilor, respectiv stimularea investițiilor pentru construcția de locuințe sociale
ecologice, cu standarde ridicate de eficiență energetică.
Planul, consolidat cu noile acțiuni introduse în cadrul
Măsurii 3.1. Sprijinirea dezvoltării sectorului IMM, în
special a celor bazate pe cunoaștere și respectiv a Măsurii 4.4. Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării resurselor regenerabile din Strategia de
dezvoltare regională din cadrul PDR, a fost prezentat în
cadrul reuniunii, fiind avizat de către Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională.
PDR 2021-2027 este un document elaborat în parteneriat regional și structurat pe trei nivele: Comitetul Regional
de Planificare (format din 22 de instituții), Grupurile Tematice Regionale (GTR) și Grupuri de Parteneriat Local (GPL).
www.adrmuntenia.ro
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Lansarea Acțiunii pilot privind testarea
unui nou Instrument de Audit pentru inovare
în cadrul Proiectului DeposIT

te, în data de 2 și, respectiv, 4 februarie, prin intermediul platformei Zoom.
Performanța companiilor de inovare va fi analizată
pe parcursul unui an pentru a vedea dacă instrumentul
de audit al inovării poate aduce schimbări semnificative în afaceri, și în ce condiții adoptarea acestuia ar trebui recomandată altor agenții de inovare în viitor. Cele
cinci companii selectate beneficiază de un avantaj concret, și anume de identificarea de oportunități de afaceri inovatoare.
De asemenea, ca urmare a participării la acest proiect, reprezentanții acestora își vor putea exprima opinia privind eficacitatea politicilor de inovare și a măsurilor de sprijin pentru companii, care vor influența astfel
viitoarele politici de susținere a inovării.
Proiectul „Dezvoltarea și testarea Instrumentului European pentru Auditul Inovării, cu accent pe inovare socială” - DeposIT este finanțat în cadrul Programului Horizon 2020 – INNOSUP, apelul: „Sprijinirea IMM-urilor în
Inovare”, și are o durată de implementare de 24 luni.
Consorțiul proiectului este format din șase parteneri
din șase state: Steinbeis Innovation GGMBH - Germania –
Lider de proiect; Croatian Chamber of Economy CCE, Croația; Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, România; INNOVA BIC - Business Innovation Centre
SRL – Italia; Fomento de San Sebastian SA, Spania; Stichting Business Development FRIESLAND, Olanda.
Mai multe detalii cu privire la acest proiect puteți
accesa următorul link: https://adrmuntenia.ro/proiectul-deposit/static/1244.

Î

ncepând cu data de 2 februarie 2021,
reprezentanții ADR Sud Muntenia testează
un nou instrument pentru evaluarea inovării
în cadrul companiilor, elaborat în cadrul
Proiectului DeposIT.
Astfel, în data de 17 august 2020, a fost lansată Acțiunea Pilot care oferă IMM-urilor inovatoare active în
domeniile Smart Health, Smart Mobility și Smart Living,
posibilitatea de a participa la testarea unui nou instrument de audit pentru inovare, în scopul stimulării înțelegerii oportunităților de inovare, inclusiv a celor legate de provocările actuale ale societății și a capacităților
de management.
Astfel, au fost selectate cinci întreprinderi mici și mijlocii pentru a face parte din grupul companiilor europene care vor testa gratuit acest nou instrument de audit pentru inovare. În perioada 2-10 februarie, ca primă fază a acțiunii pilot, celor cinci companii li se va aplica un chestionar, elaborat pe șase dimensiuni de inovare: cultura inovației și creativitatea, produse și servicii de inovare, strategia și procesele de inovare, management de cunoștințe, inovație de piață și analiza lanțului valoric. Mai mult, în cadrul chestionarului, există o
rubrică dedicată autoevaluării companiilor, astfel că interpretarea datelor chestionarului, dar și recomandările ulterioare trimise companiilor în raportul final, vor fi
elaborate și în funcție de scorul obținut în cadrul acestei secțiuni. Primele doua companii au fost deja testawww.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia a participat la evenimentul
Business Internationalization and ScaleUp,
în cadrul proiectului Danube S3 Cluster
nătățirea cunoștințelor și abilităților în domeniul managementului inovării și de a încuraja cooperarea transnațională a clusterelor în sectorul agroalimentar. Perioada
de implementare este 1 iulie 2018 – 30 iunie 2021. Bugetul total al proiectului este 1,790,445.70 Euro, din care
bugetul ADR Sud Muntenia este 194.170.40 Euro. Contribuția ADR SM în proiect este de 2% - 3,883.40 Euro.
Mai multe detalii despre proiectul Danube S3 Cluster
puteți obține de pe site-urile:
• http://www.interreg-danube.eu/ aprobat-proiecte
/ danube-s3-cluster.
• https://adrmuntenia.ro/index.php/proiectul-danube-s3-cluster/static/1093

V

ineri, 29 ianuarie 2021, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
participat prin intermediul aplicației Zoom
la sesiunea de training online Business
Internationalization and ScaleUp, găzduită
de ECO-SUSTAV, Croația, în cadrul proiectului
Danube S3 Cluster.

Peste 40 de persoane din grupuri sau rețele agroalimentare și alte organizații din domeniu au participat la
instruirea interactivă și au aflat despre importanța și posibilitatea internaționalizării și extinderii afacerilor în cadrul grupurilor agroalimentare de la formatorii Steinbeis
2i GmbH, care și-au împărtășit experiența în acest domeniu. În următoarele săptămâni vor fi organizate mai
multe cursuri de instruire privind „Managementul inovației”, „Modele de afaceri pentru clustere auto-sustenabile” și „Internaționalizarea și extinderea afacerilor”.
Proiectul Danube S3 Cluster, finanțat prin Programul
Transnațional Dunărea, este implementat de ADR Sud
Muntenia în calitate de lider de proiect. Scopul proiectului este de a stimula ecosistemul antreprenorial bazat pe
inovare în regiunea Dunării prin dezvoltarea de politici de
cluster inteligente și coordonate în contextul RIS3, îmbuwww.adrmuntenia.ro
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Fonduri Regio pentru modernizarea infrastructurii
educaționale și creșterea calității vieții pentru localități
din regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia
La începutul lunii februarie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat trei contracte de finanțare din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 pentru modernizarea infrastructurii educaționale și creșterea calității vieții pentru
municipiile Pitești (județul Argeș) și Ploiești (județul Prahova), res
pectiv comuna Valea Argovei (județul Călărași)
Municipiul Pitești va implementa proiectul „Realizare parc Lunca Argeșului 3”, finanțat în cadrul Axei prioritare 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.2 „Realizarea de
acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor,
regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, Obiectivul specific „Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate,
vacante sau neutilizate din municipiile reședință de județ”. Perioada
de implementare a proiectului este de 67 de luni, în perioada 1 iunie 2018 – 31 decembrie 2023, valoare totală a bugetului fiind de
aproape 22 de milioane de lei, din care 16,55 milioane lei reprezintă contribuția FEDR. Obiectivul general al proiectului îl constituie
reconversia terenurilor și suprafețelor degradate în scopul revitalizării mediului urban al municipiului Pitești, reducerii poluării aerului și creșterea oportunităților de agrement și petrecere a timpului
liber pentru locuitorii din municipiu. Astfel, după implementarea
proiectului, suprafața spațiului verde din municipiul Pitești va crește cu peste 20 de hectare și 1,6 hectare de străzi urbane și parcări
vor fi reabilitate sau modernizate.
Municipiul Ploiești va primi finanțare nerambursabilă pentru
proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic ‚Sfântul Andrei’ Municipiul Ploiești”, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.5
- „Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru
piața forței de muncă”, pentru creștea ratei de absolvire a învățământului obligatoriu, îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară procesul de învățământ, reabilitarea construcției în conformitate cu normele standard în vigoare, garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața școlară, apoi la cea socială și crearea unei
imagini pozitive a liceului la nivel local. Proiectul va fi implementat
în 66 de luni, în perioada 26 aprilie 2018 – 30 septembrie 2023 și
are o valoare totală a bugetului de 7,35 milioane lei, din care pesregio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

te 6,2 milioane lei reprezintă contribuția FEDR.
Comuna Valea Argovei din județul Călărași va beneficia de finanțare Regio pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corp Anexa C2) și dotare Școala Gimnazială nr.1 - Comuna Valea Argovei (Corp A și Corp B) - Județul Călărași”, prin intermediul Axei prioritare 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în
educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1.B - „Creșterea gradului de participare la nivelul educației
timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc
crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă
îmbunătățirea condițiilor din unitatea de învățământ, în vederea
creșterii performanțelor elevilor și a reducerii abandonului școlar,
prin reabilitarea a trei săli de clasă și a două laboratoare complet
utilate corpul de școală existent, ce va deservi peste 200 elevi din
Valea Argovei. Corpul de școală va fi extins până la o suprafață
de 677,50 mp, cu încăperi noi având funcțiuni de grupuri sanitare, cameră lapte/corn, birou director, cameră muncitori, centrală
termică și magazie. La finalul proiectului este proiectată scăderea
ratei de abandon școlar în localitate, reducerea ratei de părăsire
timpurie a școlii sub 10% și creșterea ratei de absolvire în vederea
integrării pe piața muncii și diminuării ulterioare a indicelui sărăciei (IDUL). Proiectul, cu o durată de implementare de 91 de luni în
perioada 1 martie 2016 – 30 septembrie 2023, are o valoare totală a bugetului de aproape cinci milioane lei, din care 3,9 milioane lei reprezintă contribuția FEDR.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul
regiunii Sud Muntenia la data de 8 februarie 2021

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

C

onsiliul Uniunii Europene a lansat marți,
2 februarie, programul Horizon Europe,
căruia i s-au alocat 95,5 miliarde de euro, cel
mai mare buget european direcționat până
acum pentru acest domeniu.

Foto: stata.team

Noul Horizon Europe,
cel mai mare program de cercetare din istoria UE,
a fost lansat cu un buget de 95,5 mld. de euro

Horizon Europe este cel mai ambițios program-cadru
al UE destinat cercetării și dezvoltare și, totodată, cel
mai mare program transnațional de acest gen derulat
vreodată la nivel mondial, a anunțat Comisia Europeană.
Fonduri suplimentare vor fi distribuite acestui domeniu și prin investițiile sprijinite prin Fondul Invest UE și
Programul de cercetare și formare Euratom.
Câteva dintre țintele stabilite prin noul Horizon Europe sunt:
99crearea a circa 100.000 de locuri de muncă;
99câștig pentru PIB, ce va fi de până la 11 euro pentru fiecare euro investit;
99salvarea a peste 3 milioane de pacienți bolnavi de
cancer, până în 2030;
99100 de orașe neutre din punct de vedere climatic,
până în 2030.
Bugetul de 95,5 miliarde de euro stabilit pentru perioada 2021-2027 include 5,4 miliarde de euro de la NextGenerationEU, pentru stimularea redresării și pentru
sporirea rezilienței Uniunii Europene în viitor și o sumă
suplimentară de 4,5 miliarde de euro.
Cei trei piloni ai programului sunt:
99Excelența științifică – va sprijini proiectele de cercetare prin Consiliul European de Cercetare (ERC), va fi-

nanța burse și schimburi pentru cercetători. De asemenea, pilonul urmărește crearea de noi piețe, condiții de
muncă și competențe, în special în sectoarele cele mai
afectate de pandemie.
99Provocări globale și competitivitate industrială –
va sprijini direct cercetarea privind capacitățile tehnologice și industriale, în domenii precum digitalul, energia,
mobilitatea, alimentele și resursele naturale, și va stabili
misiuni de cercetare la nivelul UE. În cadrul acestui pilon este prevăzută introducerea anumitor misiuni și parteneriate în domeniul cercetării, având ca obiectiv, de
exemplu, orașe cu zero emisii de dioxid de carbon.
99Europa Inovării – își propune să promoveze inovarea, prin consolidarea Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), să încurajeze integrarea afacerilor,
cercetării, învățământului superior și antreprenoriatului.
România va primi prin programul Horizon Europe exact
atâția bani cât vor valora proiectele de cercetare eligibile
pe care le va depune. Nu există alocări fixe pentru state,
accesul este nelimitat, dar finanțarea se va face pe competitivitatea proiectelor.
Sursa: cursdeguvernare.ro

Spitalele pot accesa fonduri UE pentru reabilitarea
rețelelor de energie și instalațiilor de oxigen
Guvernul a aprobat miercuri, 3 februarie, un memorandum pentru urgentarea alocării a 50 de milioane de
euro din fonduri europene pentru îmbunătățirea sistemelor de avertizare din spitale.
Este vorba de măsuri de sprijin decontate din fonduri europene pentru evaluarea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de fluide medicinale și a rețelelor de energie electrică, inclusiv a sistemelor de supraveghere și control a acestor instalații și a
sistemelor de ventilație și climatizare a aerului precum
și a altor investiții necesare pentru creșterea securității
www.adrmuntenia.ro

la incendiu din structurile care utilizează gaze medicinale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din
structurile mari consumatoare de energie electrică de
la nivelul spitalelor publice de faza I și II și suport COVID
din sistemul sanitar de stat, a precizat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
Potrivit ministerului, după aprobarea acestui memorandum, poate fi elaborat Ghidul pentru apelul de finanțare, în termen de aproximativ o săptămână, după
care vor putea fi lansate finanțările.
Sursa: euractiv.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Foto: planiada.ro

Lacul Valea Roșie și proprietățile sale terapeutice

descoperite mai multe morminte din perioada medievală.
Există și o legendă a locului conform căreia în jurul
anilor 1810, respectiv 1815, prin aceste locuri ar fi poposit ciobani transilvăneni aflați în transhumanță, care îl
aveau în frunte pe baciul Mitran. Aceștia și-au ridicat bordeie și au rămas definitiv în acest loc, creând astfel satul
Mitreni, un nume păstrat până în ziua de astăzi. Conform
unei tradiții, între anii 1830 și 1835, deoarece râul Argeș
a ieșit din matcă, toți locuitorii de pe malul râului s-au
orientat către satul Mitreni. În acest mod așezarea a fost
populată de familii provenite din Căscioarele sau chiar de
peste Dunăre. O altă poveste spune că până în anul 1864,
satul, împreună cu moșia satului Mitreni, se aflau în proprietatea mănăstirii Mihai Vodă și toți țăranii erau clăcași.
Însă, după ce domnitorul Alexandru Iona Cuza a realizat
mai multe reforme, toți oamenii au fost eliberați din clăcășie și reîmproprietăriți cu pământuri.
Conform mai multor cercetători care au făcut lucrări arheologice în această zonă s-a ajuns la concluzia că satul a fost
locuit încă din perioada preistorică. Aceste afirmații fiind întărite prin intermediul vestigiilor vechi scoase la suprafață.
Sursa: editiadedimineata.ro

Î

Deoarece aici este vorba despre un lac natural, suprafața acestuia este destul de mare ajungând până la
aproximativ 14 hectare. În aceste ape trăiesc mai multe
specii de pește printre care caras, fitofag, crapul românesc etc.. Din aceste motive aici vom întâlnii mai multe
tipuri de oameni, unii care urmăresc proprietățile apei
și alții care sunt împătimiți ai pescuitului.
Despre Satul Valea Roșie se știe că a luat formă imediat
după împroprietăririle din anul 1892. În acea perioadă aici
au sosit oameni din toate satele din jur și din zonele mai
îndepărtate. Inițial așezarea purta numele de „Floreasca”,
iar mai apoi a devenit „Valea Roșie” datorită faptului că
aici câmpurile erau de-a dreptul pline cu maci roșii. Dacă stăm de vorbă cu bătrânii satului putem să aflăm și că
aici, în vremea Primului Război Mondial, au avut loc bătălii devastatoare. În partea de sud a satului, chiar pe dreapta drumului care duce la Valea Roșie, există vestigiile unei
vechi așezări medievale despre care nu sunt menționate
amănunte în documentele vremii. Pe partea stângă a aceluiași drum se găsește și o necropolă medievală din apropierea secolelor XVI – XVII. Tot aici, în jurul anilor ’80, pe
când aveau loc lucrări pentru crearea unor sere, au fost
www.adrmuntenia.ro

Foto: planiada.ro

n județul Călărași, foarte aproape de
comuna Mitreni, există un obiectiv turistic
aparte, mai exact un lac cu apă sărată ce s-a
format natural și despre care se spune că are
proprietăți terapeutice foarte importante.
Datorită acestor calități, în fiecare an aici
ajung sute de turiști cu scopul de a-și trata
afecțiunile. Nămolul sapropelic și apele
sulfuroase sau sodice sunt cele care contribuie
la îndeplinirea acestor beneficii.

9

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #500
1 • 7 februarie 2021

Condiții
de învățământ
la standarde înalte
pentru toți elevii
din Brăduleț!

Încep
lucrările la noul corp
al spitalului din Călărași

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

În curând va începe construcția noului corp de clădire
al Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din
Călărași, investiție ce se ridică la 86,2 milioane de lei. Se
preconizează ca în luna martie 2021 să se predea amplasamentul constructorului, până atunci eliberându-se zona
de imobilele aflate pe terenul destinat obiectivului. În noua clădire vor exista spații pentru secțiile de imagistică (CT
și RMN), neurologie, psihiatrie, geriatrie, oncologie, pediatrie, obstetrică-ginecologie, chirurgie plastică, neonatologie, însumând în total 230 de paturi. După cele 40 de luni
de implementare a proiectului Companiei Naționale de Investiții va fi asigurată modernizarea și eficientizarea în ansamblu a Spitalului Județean de Urgență Călărași, în conformitate cu cerințele europene. Noul corp de clădire va
comunica cu corpurile de clădire deja existente ale spitalului și va prelua funcționalitatea actuală a 3 corpuri.
Sursa: adevarul.ro

Săptămâna trecută, în cadrul ședinței Consiliului Local al comunei Brăduleț, a fost aprobat Proiectul „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat
din Comuna Brăduleț, județul Argeș, cu echipamente IT
în vederea sprijinirii procesului de învățare”. Valoarea
totală estimată a proiectului este de 269.577,23 lei, din
care finanțare nerambursabilă (POC și Buget de stat) 98%, cofinanțare de la bugetul local - 2%.
În cadrul proiectului, fiecare sală de clasă va fi dotată cu laptop, cameră web conferință, proiector, ecran
de proiecție, tablă grafică și tablă interactivă. La acestea se adaugă 74 tablete. Astfel, fiecare școlar din comună va beneficia de acest dispozitiv electronic atât
de necesar în aceste zile.
Sursa: argesexpres.ro

Programul
național „Citește-mi 100
de povești!”, caravană
în zece biblioteci publice
din județul Giurgiu

GIURGIU

Proiect
pentru dezvoltarea platoului
Peștera - Padina
DÂMBOVIȚA

Consiliul Județean Dâmbovița a încheiat un parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism
„Ion Mincu” București - Centrul de Cercetare, Proiectare, Execuție și Consulting privind realizarea proiectului strategic pentru dezvoltarea turismului din platoul Padina – Peștera.
Proiectul prevede, printre alatele, construirea două pârtii de ski în Dâmbovița și una în Prahova. Masterplanul cuprinde o serie de măsuri al căror scop este
dezvoltarea zonei montane dâmbovițene.
„Până în prezent, în cadrul acestui demers s-au făcut câțiva pași de bază, în sensul întocmirii notei conceptuale și a Masterplanului - Strategie de dezvoltare spațială. Urmează să fie realizat Planul Urbanistic
Zonal (PUG), care va reglementa modul de construire
în stațiunea Peștera - Padina. În acest sens, Consiliul
Județean Dâmbovița sprijină UAT Moroeni pentru elaborarea PUG, contribuția financiară fiind de 80%”, se
arată într-un comunicat al CJ Dâmbovița.
Sursa: adevarul.ro
www.adrmuntenia.ro
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În cadrul proiectului național „Citește-mi 100 de
povești!”, inițiat de Ministerul Culturii, cu ocazia Zilei
Mondiale a Cititului cu Voce Tare, Biblioteca Județeană „I. A. Bassarabescu” a derulat miercuri, 3 februarie,
activități în colaborare cu zece biblioteci publice din județul Giurgiu: Vărăști, Izvoarele, Comana, Florești-Stoenești, Mârșa, Gogoșari, Buturugeni, Bulbucata, Mihai
Bravu și Adunații Copăceni. Programul „Citește-mi 100
de povești!” își propune să stimuleze lectura în rândul
copiilor, atât în grădinițe cât și în familie. Copiii au avut
oportunitatea de a participa la ateliere de lectură și
de a-și dezvolta atenția, vocabularul, imaginația și, mai
ales, motivația pentru învățare. Prin urmare, el a contribuit la dezvoltarea literației și a unor obiceiuri de lectură care favorizează procesul de învățare și de alfabetizare funcțională, în special pentru copiii din familiile
defavorizate și izolate cultural.
Sursa: giurgiupesurse.ro
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IALOMIȚA

Perspectivele
învățământului dual
în județul Ialomița

Foto: pixabay.com
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Inspectoratul Județean Școlar Ialomița își propune dezvoltarea învățământului dual din județ, în vederea asigurării unui învățământ adaptat cerințelor pieței muncii și centrat pe dezvoltarea personală și socială. În acest sens, la începutul lunii februarie, instituția a inițiat o întâlnire online
cu tema „Dezbatere – perspective de implementare a învățământului dual”, la care au participat, alături de reprezentanții inspectoratelor școlare din Ialomița și Constanța, și
cei ai Ministerului Educației și Cercetării, ai unor unități de
învățământ liceale din cele două județe și ai unei societăți
comercial cu profil energetic. Scopul dezbaterii a fost perspectiva unei colaborări între Inspectoratul Școlar Județean
Ialomița, Inspectoratul Școlar Județean Constanța și societatea comercială, în vederea înființării a două clase de învățământ dual la Fetești, în județul Ialomița, respectiv Cernavodă în județul Constanța, iar la finalul întâlnirii s-a încheiat
un parteneriat între instituțiile menționate, cu scopul înființării a două clase de învățământ dual în cele două localități
pentru anul școlar 2022 – 2023.
Sursa: obiectiv.net

TELEORMAN

S-a prelungit apelul
pentru proiecte privind
modernizarea satelor
din cadrul teritoriului
GAL „Valea Clăniței”
Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Clăniței”
anunță prelungirea apelului de selecție a proiectelor
nr. 1/2021 pentru măsura: M3.4/6B „MODERNIZAREA
SATELOR DIN CADRUL TERITORIULUI” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, deschis în perioada 06.01-05.02.2021, până în data de 19.02.2021.
Prelungirea se face cu menținerea tuturor condițiilor
de accesare precizate în Apelul de selecție nr.1/2021
inițial, aferent măsurii M3.4/6B „Modernizarea satelor
din cadrul teritoriului”, lansat în data de 06.01.2021.
Beneficiari eligibili: Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; ONG-uri
pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructură de tip after-school); ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
Unități de cult conform legislației în vigoare; Persoane
fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B., din teritoriul GAL Valea Clăniței.
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pe
măsura M3.4/6B sunt în valoare totală de 88.217,95
de euro, iar suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de
70.000,00 de euro.
Informații detaliate privind accesarea și derularea
acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului
elaborat de GAL și postat pe pagina de internet a GAL:
http://www.valeaclanitei.ro.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

CNI
va finanța construirea
unei săli de sport
în comuna Măgurele
din județul Prahova

PRAHOVA

Proiectul construirii unei săli de sport, pe care Primăria Comunei Măgurele, județul Prahova, l-a transmis
Companiei Naționale de Investiții (CNI), a fost acceptat la
finanțare! Conform datelor publicate pe site-ul CNI, este vorba despre o investiție estimată la 6.557.863 de lei,
adică peste 1,3 milioane de euro. Astfel, comuna Măgurele va avea o sală de sport modernă, cu parter și etaj,
și va fi dimensionată în așa fel încât să poată fi utilizată
pentru mai multe discipline sportive. Aceasta va dispune de o tribună cu 102 locuri, vestiare, grupuri sanitare,
spații tehnice și va fi destinată utilizării atât de către elevi
din comună, cât și populației, în afara programului școlar.
Sursa: telegrama.ro
www.adrmuntenia.ro
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Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI

Adresă Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași,
Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167,
E-mail office@adrmuntenia.ro

Biroul 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, Bdul 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

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre
activitățile derulate de către Agenție și de
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
şi Administraţiei, 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.

EDITOR
Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia,
Direcția Dezvoltare și Comunicare,
Serviciul Helpdesk & Biroul Comunicare

Biroul Județean PRAHOVA

• Daniela TRAIAN, director,
• Cristina RADU, șef Serviciu Helpdesk,
• Ionuț POPA, șef Birou Comunicare ,
• Mădălina CILIBEANU,
• Alexandra POPA,
• Fabiola MANEA,
• Șerban GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE

Biroul Județean TELEORMAN

Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723,
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova,
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310,
E-mail prahova@adrmuntenia.ro
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, mun.
Alexandria, jud. Teleorman, Tel./fax 0347/101.000,
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro

Data publicării 8 februarie 2021
Se distribuie gratuit

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați.
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de caractere
cu tot cu spații), împreună cu 1-2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de
informare vor fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va fi publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din
regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților massmedia de la nivelul regiunii Sud
Muntenia și siteurilor dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

