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Fondurile Regio îmbunătățesc
infrastructura de educație din municipiul Târgoviște
Miercuri, 24 februarie, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, alături de Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița și Cristian Stan, primarul
municipiului Târgoviște, au semnat două contracte de
finanțare obținută din Programul Operațional Regional
(POR) 2014-2020, în cadrul 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”, Obiectiv specific 10.1 – „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”.
Astfel, Consiliul Județean Dâmbovița este beneficiarul
fondurilor nerambursabile Regio pentru proiectul „Reabilitarea, refuncționalizarea și asigurarea dotării necesare pentru sporirea gradului de confort instituțional al perregio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

soanelor cu dizabilități la Școala Gimnazială Specială Târgoviște”, ce va fi implementat în 71 de luni, în perioada
21 februarie 2018 – 31 martie 2023. Principalele activități
ce vor fi realizate în cadrul proiectului sunt: lucrările de
reabilitare și refuncționalizare a clădirii principale a Școlii
Gimnaziale Speciale Târgoviște, dotarea necesară pentru
realizarea procesului educațional în bune condiții, amenajarea unei gospodării de apă, amenajări exterioare, împrejmuirea terenului de sport și a incintei școlii, realizarea spațiilor verzi din perimetrul unității de învățământ,
realizarea rețelelor exterioare de utilități și branșamentele acestora, precum și achiziționarea și montarea unui
grup electrogen pentru alimentarea cu energie electrică
în cazul avariilor la rețeaua principală. Bugetul proiectului are o valoare totală de 7.254.320,44 lei, din care peste șase milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR),
929 de mii de lei sunt fonduri de la bugetul național, iar
contribuția beneficiarului este de peste 250 de mii de lei.
(continuare în pagina 3)
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(continuare din pagina 2)
Totodată, Primăria Municipiului Târgoviște va implementa proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea
și echiparea Școlii Gimnaziale ‘Tudor Vladimirescu’ din
Târgoviște, județul Dâmbovița” cu fonduri nerambursabile Regio, având ca obiectiv realizarea de investiții în
școala cu același nume. În cele 90 de luni de implementare ale proiectului, 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2023,
va fi reabilitat corpul principal de clădire al Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”, va fi supraetajată sala de
sport, va fi amenajată curtea interioară pentru funcționalizarea ca bază sportivă și va fi extinsă cu un corp
administrativ și sală festivități, în vederea creșterii accesului, calității și atractivității educației în municipiul
Târgoviște. Investiția are un buget cu valoarea totală
de 20.656.566,55 lei, din care aproape 7,5 milioane de
lei sunt fonduri nerambursabile din FEDR, aproape 2,68
milioane de lei reprezintă fondurile de la bugetul național, iar peste 489 de mii de lei este contribuția beneficiarului.
Până la această dată, în cadrul priorității de investiții
10.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de educație pentru învățământul obligatoriu, s-au transmis 62 de aplicații în valoare totală
de 606,9 milioane de lei, ce au solicitat 550,35 milioane
de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 41 dintre ele sau semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de
464,17 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice
în valoare de 398,72 milioane de lei.
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

REGIO
2014-2020

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au
fost transmise până acum 2.085 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,39 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,32 miliarde de lei. Pentru 796 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,24 miliarde de lei și fonduri
nerambursabile solicitate de aproape șapte miliarde de
lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, și care are o valoare totală de
aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.
Potențialii beneficiari din județul Dâmbovița au
transmis 347 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 3,23 miliarde de lei și au solicitat fonduri
nerambursabile de 2,37 miliarde de lei. Pentru 154 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 1,33 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare aproximativ 1,15 miliarde de lei.
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 2 martie 2021

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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ADR Sud Muntenia a publicat
„Analiza mediului antreprenorial
la nivelul regiunii Sud Muntenia”
Proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” a fost finanțat prin Programul Operațional Capital Uman
(POCU) 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - „Locuri de muncă pentru
toți”, Obiectivul specific 3.7 - „Creșterea ocupării prin susținerea
întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”.
Perioada de implementare a proiectului a fost între
3 ianuarie 2018 și 31 decembrie 2020, iar bugetul total
al proiectului reprezentând suma de 2.502.004,34 euro, din care ADR Sud Muntenia i-au revenit 631.172,13
euro. Consorțiul proiectului a fost format din Asociația
„Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România” – lider de proiect și Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia – partener.
„Analiza mediului antreprenorial la nivelul regiunii
Sud Muntenia” poate fi descărcată de pe site-ul ADR
Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Proiecte > Proiectul „Start pentru afacerea ta!”, titlul „Publicații” link: http://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/662/PTIR-Analiza-antreprenoriala-Start-pentru-afacerea-ta-ADRSM-FINAL.pdf.

A

genția pentru Dezvoltare Regională (ADR)
Sud Muntenia, în calitate de partener în
cadrul proiectului „Start pentru afacerea ta! –
Regiunea Sud Muntenia”, finalizat la sfârșitul
anului trecut, a publicat pe site-ul instituției,
www.adrmuntenia.ro, „Analiza mediului
antreprenorial la nivelul regiunii Sud Muntenia”.

Documentul reprezintă o radiografie a mediului economic al regiunii, propunând o serie de măsuri ce au
în vedere susținerea dezvoltării antreprenoriatului concentrate asupra următoarelor aspecte: spiritul antreprenorial este forța motrice a IMM-urilor; încurajarea
antreprenoriatului feminin; resursele umane reprezintă
un factor determinant esențial al competitivității; îmbunătățirea capacității digitale și a accesului IMM-urilor la
noile tehnologii sunt vitale și sprijinirea IMM-urilor pentru a deveni reziliente și competitive pe piață, ca reacție la pandemia COVID 19.
www.adrmuntenia.ro
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Concurs în data de 16 martie 2021 pentru ocuparea
a două posturi de expert în cadrul Biroului
Comunicare, Direcția Dezvoltare și Comunicare,
la sediul central din municipiul Călărași
Alte cerințe:
99Posesor de permis de conducere auto și disponibilitate pentru deplasări în regiune.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la
data de 11 martie 2021, ora 17.00.
Concursul se va desfășura la sediul central al ADR
Sud Muntenia din muncipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 16 martie
2021, începând cu ora 10.00.
Concursul se va desfășura cu respectarea legislației în materie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 (distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769,
persoane de contact: Traian Daniela Camelia - director, Direcția dezvoltare și comunicare, e-mail: da.dezvoltare@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou resurse umane, e-mail:
resurseumane@adrmuntenia.ro.
Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri
angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/
document/1233/Concurs-biroul-comunicare-03-2021.rar.

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia organizează, în data de 16 martie
2021, concurs pentru ocuparea a două posturi
de expert în cadrul Biroului Comunicare,
Direcția Dezvoltare și Comunicare, la sediul
central din municipiul Călărași. Contractele
individuale de muncă vor fi pe durată
determinată de 12 luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
99Studii superioare absolvite cu diplomă de licență
în una dintre următoarele ramuri de știință: științe administrative, științe ale comunicării sau filologie;
99Minim 1 an experiență în domeniul studiilor absolvite sau în domeniul comunicării;
99Cunoștințe foarte bune de limba română;
99Cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris,
vorbit, citit);
99Capacitate de lucru în echipă;
99Capacitatea de a gestiona un volum variabil de
muncă și de a respecta termenele stabilite;
99Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor.
www.adrmuntenia.ro
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DE FINANȚARE

Ministerul Sănătății anunță lansarea în consultare
publică, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a Ghidului solicitantului „Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează
fluide medicale”. Proiectele care pot obține acest tip de
finanțare europeană vizează investiții în creșterea securității la incendiu în spitalele COVID-19. În cadrul apelului se pot finanța două tipuri de proiecte care urmăresc consolidarea infrastructurii medicale pentru a face
față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de
COVID-19. Primul tip de proiecte finanțează instalarea
de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de detectare, semnalizare și
alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de
securitate la incendii. Valoarea maximă a finanțării pentru acest tip de proiecte este de 100.000 de euro. Cel
de-al doilea tip de proiecte vizează reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide
medicale. Valoarea maximă pentru acest tip de proiecte este de 1,5 milioane de euro.
„Ministerul Sănătății vine în sprijinul unităților sanitare și, împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene, oferă resurse financiare din fonduri europene
pentru realizarea investițiilor necesare creșterii siguran-

Foto: pixabay.com

A fost lansat în consultare publică Ghidul
solicitantului pentru investiții în creșterea securității
la incendiu în spitalele COVID

ței în spitalele COVID-19 în ceea ce privește securitatea
la incendii și modernizarea infrastructurii de fluide medicale. Este important ca spitalele care nu au identificat
resurse financiare pentru astfel de investiții să depună
proiecte pentru aceste finanțări atât de necesare creșterii siguranței pacienților și personalului medical”, a declarat secretarul de stat Ioana Mihăilă, coordonator al
proiectelor de investiții.
Sursa: ziarulprahova.ro

Una dintre prioritățile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pe termen lung este debirocra
tizarea mecanismului de finanțare/ implementare, în vederea creșterii atractivității și eficienței fondurilor europene. Un prim pas în realizarea acestui obiectiv este îmbunătățirea aplicației informatice MySMIS, prin simplificarea
procesului de depunere a proiectelor și fluidizarea procedurilor de verificare în etapele de evaluare și monitorizare. Pentru ca rezultatele să fie cât mai bune, apelăm și la
experiența beneficiarilor în utilizarea acestei aplicații.
Astfel, MIPE lansează chestionarul „Un MySMIS mai
simplu!” și invită toți beneficiarii de fonduri europene
să contribuie activ la îmbunătățirea acestei aplicații informatice de gestiune a proiectelor europene.
Concret, chestionarul „Un MySMIS mai simplu!” va colecta informații despre problemele pe care beneficiarii le întâmpină în utilizarea MySMIS. Totodată, beneficiarii sunt invitați
să propună soluții pentru remedierea problemelor identifiwww.adrmuntenia.ro

Foto: pixabay.com

MIPE începe demersurile pentru eficientizarea MySMIS

cate. În baza informațiilor colectate astfel, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va începe actualizarea aplicației.
Beneficiarii sunt invitați să completeze chestionarul
până la data de 14 martie 2021, disponibil la următoarea adresă: https://cloud.mfe.gov.ro/apps/forms/SKJEBBPN6H6imoAD.
Sursa: mfe.gov.ro
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UE are o nouă strategie pentru adaptarea
la schimbările climatice
lor, asigurarea unor date mai numeroase și de o mai bună calitate și transformarea Climate-ADAPT în platforma europeană de referință pentru cunoștințele în materie de adaptare. În plus, adaptarea ar trebui să fie mai
sistemică - Comisia vrea sprijinirea elaborării de politici
la toate nivelurile de guvernanță, societate și economie
și în toate sectoarele, prin îmbunătățirea strategiilor și
a planurilor de adaptare; integrarea rezilienței la schimbările climatice în politica macrobugetară și promovarea de soluții bazate pe natură în vederea adaptării. Nu
în ultimul rând, trebuie accelerată adaptarea la toate nivelurile - prin accelerarea dezvoltării și a punerii în aplicare a soluțiilor de adaptare; reducerea riscurilor legate de schimbările climatice; eliminarea decalajului în materie de protecție climatică și asigurarea disponibilității și
sustenabilității apei dulci.
Acordul de la Paris a fixat un
obiectiv mondial în materie de
adaptare și a subliniat faptul că
adaptarea este un factor-cheie al
dezvoltării durabile. UE va promova abordări subnaționale, naționale și regionale în materie de adaptare, axându-se în special pe adaptarea în Africa și în statele insulare mici în curs de dezvoltare, mai
spune Comisia.
UE și statele sale membre și-au
sporit sprijinul global pentru finanțarea combaterii schimbărilor climatice acordat țărilor terțe cu 7,4
% în 2019, ajungând la 21,9 miliarde de euro, din care 52% au fost
cheltuite pentru a-i ajuta pe partenerii Uniunii să se adapteze la
schimbările climatice. Pentru a elimina deficitul de finanțare în materie de adaptare la
schimbările climatice, Comisia va urmări să sporească
resursele și să mobilizeze finanțare pentru adaptare la
scară mai largă, inclusiv prin mecanisme inovatoare.
Sprijinul financiar pentru adaptare este pus la dispoziție prin intermediul fondurilor structurale și de investiții
europene, al politicii agricole comune, al programului LIFE și al Mecanismului de redresare și reziliență. Și programul Orizont Europa va mobiliza resurse semnificative în efortul de a face Europa rezilientă la schimbările climatice.
Sursa: euractiv.ro

C

omisia Europeană a adoptat o nouă
strategie privind adaptarea la schimbările
climatice, care definește o viziune pe termen
lung pentru a face din Europa o comunitate
rezilientă în fața efectelor inevitabile ale
fenomenelor climatice.

Foto: pixabay.com

În completarea obiectivului ambițios al UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până la jumătatea secolului, această strategie urmărește să consolideze capacitatea de adaptare a UE și a lumii și să reducă la minimum vulnerabilitatea
la impactul schimbărilor climatice. Chiar dacă am pune capăt astăzi tuturor emisiilor de gaze cu
efect de seră, notează Comisia Europeană, consecințele deja vizibile
ale schimbărilor climatice nu vor
putea fi anulate. Suntem martorii
unei intensificări a frecvenței și a
gravității fenomenelor climatice și
meteorologice extreme. Acestea
variază de la incendii forestiere și
valuri de căldură fără precedent la
secete devastatoare și de la uragane care devastează regiunile ultraperiferice ale UE la păduri decimate de epidemiile fără precedent
de gândaci de scoarță din Europa
Centrală și de Est. Deficitul de apă
din UE a afectat activități economice extrem de diverse, cum ar
fi agricultura, acvacultura, turismul, răcirea centralelor electrice
și transportul de mărfuri pe râuri.
Comisia estimează că pierderile economice generate în UE de
fenomenele meteorologice extreme depășesc deja, în
medie, 12 miliarde de euro anual.
Noua strategie pornește de la Strategia de adaptare la schimbările climatice adoptată în 2013, dar scopul
acesteia este să se concentreze mai degrabă pe elaborarea de soluții decât pe înțelegerea problemei și să se
treacă de la planificare la punerea în aplicare.
Strategia urmărește trei obiective și propune o serie de acțiuni pentru a le îndeplini. În primul rând, UE
ar vrea ca adaptarea să fie mai inteligentă - este nevoie
de îmbunătățirea cunoștințelor și a disponibilității datewww.adrmuntenia.ro

8

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #503
23 februarie • 1 martie 2021

OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

Foto: pixabay.com

Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027:
A treia întâlnire a Comitetului Comun de Programare
mie netă de carbon zero - și mai reziliente (A greener,
low-carbon transitioning towards a net zero carbon
economy and resilient Europe and its Neighbourhood)
cu două OS: OS 4 – promovarea adaptării la schimbările
climatice și prevenirea riscului de dezastre, ținând cont
de abordările bazate pe ecosisteme și OS 7 - îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității
și a infrastructurii ecologice, inclusiv în zonele urbane și
reducerea tuturor formelor de poluare.
De asemenea, în cadrul reuniunii au fost discutate
modul în care se va desfășura etapa a doua a procesului de consultare a actorilor interesați din statele participante, începând cu luna martie 2021, cu privire la domeniile de intervenție și tipurile de activități care vor fi
finanțate în cadrul viitorului Program.
În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistență financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare teritorială
europeană, precum și pentru cooperarea cu statele terțe.
Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituțională, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației va organiza pe parcursul anului 2021 consultări cu actorii-cheie din aria Programului. De asemenea, toate documentele de interes public referitoare la viitorul Program de cooperare în Bazinul Mării Negre 20212027 sunt publicate pe site-ul www.blacksea-cbc.net în
secțiunea dedicată www.blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/.
Sursa: mlpda.ro

Î

n data de 25 februarie 2021, s-a desfășurat,
în format virtual, cea de-a treia întâlnire a
Comitetului Comun de Programare, în vederea
pregătirii viitorului Program Interreg NEXT
Bazinul Mării Negre aferent perioadei de
programare 2021-2027, pentru care Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
este Autoritate de Management.
Reprezentanții celor nouă state participante în Program
(Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România,
Rusia, Turcia și Ucraina) și ai Comisiei Europene au discutat
concluziile consultărilor derulate pe parcursul lunii februarie 2021 cu actorii interesați din statele participante cu privire la Analiza Teritorială a ariei eligibile a Programului.
Pe baza acestor concluzii, luând în considerare dispozițiile din noua propunere de regulament Interreg referitoare la concentrarea tematică și în urma analizei nevoilor și potențialului de dezvoltare al ariei, s-au agreat
Obiectivele de Politică (OP) și Obiectivele Specifice (OS)
care vor fi finanțate în cadrul viitorului Program:
OP 1 - O Europă și o Vecinătate mai competitive și
mai inteligente (A more competitive and smarter Europe and its Neighbourhood) cu un OS: OS 1 - dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare
și adoptarea tehnologiilor avansate;
OP 2 - O Europă și o Vecinătate mai ecologice - cu
emisii reduse de carbon și în tranziție către o econowww.adrmuntenia.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Vizită la Castrul roman Jidova
Anul 106, anul cuceririi Daciei de către romani, a deschis o perioadă distinctă în istoria noastră și implicit a
zonei Argeșului. Fiind o provincie de graniță a Imperiului
Roman, Dacia avea un important rol de apărare împotriva atacurilor barbare, aceasta presupunând construirea unor linii de fortificație punctate de existența unor
castre de pământ sau piatră. Prin mijlocul actualului județ Argeș trecea una din liniile de fortificație menite să
apere granița provinciei romane Dacia – Limes Transalutanus – de-a lungul căreia se înșiruiau o serie de castre militare. Componentele limesului erau drumul care
urma linia hotarului, trupele (legiuni, trupe auxiliare) și
fortificațiile în care erau cantonate trupele: castra, castello, burgi, turris.
Limes Transalutanus, care se întinde pe o lungime de
235 km, este construit la o distanță variabilă de 10-15 km
est de Râul Olt. Pornea în nord de la Rucăr și se oprea
în sud la dealul Flămânda. Compoziția valului era de pământ cu miez ars. Înalt de 3 m și lat de 10-12 m, avea
un șanț spre est; în spate, limesul se sprijinea pe linia de
castre și turnuri legate de drumul strategic. Limes Transalutanus a fost construit de Septimius Severus (193-211
d.Hr.) pentru a crea un spațiu de siguranță liniei Oltului
(Limes Alutanus). După anul 245 d.H, în urma puternicelor atacuri carpice, a fost abandonat și granița a revenit
pe Olt (Limes Alutanus).
Dintre cele 13 castre cunoscute ale acestei linii de forti
ficații, Castrul Jidava (sau Jidova), situat în sudul orașului, în cartierul Pescăreasa, este singurul construit în piatră și cărămidă și, în același timp, cel mai mare. Castrul
avea forma dreptunghiulară, cu laturile de 132 metri,
respectiv 98 metri, cu cele patru porți obișnuite: porta praetoria, orientată spre sud, porta decumana, spre
nord, porta principalis sinistra, spre est și porta principalis dextra, spre vest. Era înconjurat cu un zid de incintă prevăzut cu turnuri dreptunghiulare pe laturi și semicirculare la colțuri și avea rolul de a controla drumul
prin Pasul Bran, cu asigurarea accesului spre nord penwww.adrmuntenia.ro

Foto: wikipedia.org

tru armate, schimburi comerciale și călători.
Dacă pentru începuturile construirii castrului se fac
doar presupuneri, neexistând alte elemente de datare
decât cele numismatice din epoca lui Septimius Severus, sfârșitul existenței sale se plasează la mijlocul sec.
al III-lea, ultimele monede descoperite datând din timpul împăratului Gordian al III-lea.
Cercetările efectuate la castrul de la Câmpulung au
adus contribuții de seamă în elucidarea problemei continuității populației autohtone în timpul și după stăpânirea romană, problemă ce are două aspecte: continuitatea dacilor în timpul stăpânirii romane și a daco-romanilor după retragerea aureliană. Săpăturile arheologice
au pus în evidență, pe lângă obiecte de origine romană,
și obiecte de ceramică, arme, podoabe, unelte sau monede dacice, demonstrând existența populației autohtone în această zonă în timpul stăpânirii romane.
Castrul roman Jidava se află la patru kilometri de
Câmpulung, pe șoseaua DN 73 către Pitești, este în prezent restaurat și se poate vizita. Un mare număr de artefacte descoperite în urma cercetărilor arheologice de
aici se află expuse în muzeul castrului și la Muzeul Municipal de Istorie Câmpulung.
Sursa: muscel-info.ro
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Locuințe sociale
destinate tinerilor
prin reamenajarea blocului C
al Grupului Școlar din Mioveni

Expoziție
de grafică la Muzeul
Dunării de Jos din Călărași

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

La Muzeul Dunării de Jos din Călărași, a avut loc în data de 24 februarie vernisajul unei expoziții de grafică cu
lucrări aparținând lui George Iulian Brădițescu și Marian
Spătar elevi la clasele de Arte vizuale din cadrul Liceului
Pedagogic „Ștefan Bănulescu” din Călărași. Cei doi elevi,
primul în clasa XII-a iar cel de-al doilea în clasa XI-a, au ca
profesor pe Silviu Ioan Soare, membru al Uniunii Artiștilor
Plastici din România – Filiala Brăila. Abordând o tematică
diversă (chipuri, reprezentări în viziuni moderne a trupului
uman, intersecții de planuri și prisme în spațiu, etc.) și folosind tehnici diferite (grafit, tuș, acuarelă) cei doi elevi demonstrează că lucrările lor nu sunt simple schițe, cum ar
părea la prima vedere, ci opere de sine stătătoare, ei pledând pentru puritatea formelor și a culorilor în scopul eliberării imaginației privitorului de orice constrângere. Lucrările sunt o frumoasă surpriză făcută publicului, ele demonstrând evoluția celor doi elevi în anii de studii și arată
că nu mai sunt doi „școlăriei”, ci aproape certitudini pregătiți a merge mai departe în lumea artelor vizuale.
Sursa: mediacalarasi.ro

Lucrările de amenajare la Blocul C al Grupului Școlar din Mioveni sunt în plină desfășurare și execuția se
află în graficul stabilit inițial. Prin remodelarea spațiilor existente și mansardare se vor obține 59 de unități
de locuit, respectiv zece apartamente de două camere
și 49 de garsoniere. Investiția se adresează tinerilor cu
vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu își permit
să cumpere sau să închirieze o casă de pe piața liberă.
Criteriile de acces la aceste locuințe vor fi stabilite
de către Consiliul Local Mioveni, proiectul fiind finanțat de către Primăria orașului Mioveni, și are ca termen
de finalizare 36 de luni. Lucrările de amenajare au început în data de 15 iulie 2020.
Sursa: bitpress.ro

DÂMBOVIȚA

A fost aprobat
studiul de fezabilitate
pentru rețeaua de apă
și canalizare din Tătărani

GIURGIU

Gazele naturale extrase
din Marea Neagră vor ajunge
și în casele giurgiuvenilor

Consiliul local Tătărani a aprobat în ultima ședință studiul de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020”, precum și indicatorii tehnico-economici ai acestuia. Valoarea lucrărilor aferente comunei Tătărani, se ridică la sumă totală de 10.782.835 euro, fără TVA. La aceasta, localitatea va aloca 202.717 euro,
fără TVA- reprezentând contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a investițiilor. Este vorba despre 13 km de
conducte de apă reabilitate și 32 km de conducte de canalizare. Prin același proiect se vor reabilita și extinde stațiile de tratare a apei, rezervoarele de înmagazinare a apei
potabile, dar și realizarea de stații de pompare a apelor
uzate. În bugetul proiectului sunt prevăzute 533 de branșamente pentru apă și 1455 de racorduri la rețeaua de canalizare. Proiectul include lucrări de înființare sau extindere de rețele de apă și canalizare în 51 de localități ale județului, cu o valoare de 320 de milioane de euro.
Sursa: gazetadambovitei.ro
www.adrmuntenia.ro
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Proiectul de introducere a gazelor naturale în mai multe localități din județul Giurgiu a prins în ultima săptămână
contur, odată cu desemnarea în data de 23 februarie, a firmei câștigătoare a contractului pentru construcția conductei ce urmează să transporte gazul natural de la țărmul Mării
Negre până la Podișor. Contractul are o valoare de 1,61 miliarde de lei, iar conducta va traversa județele Constanța, Călărași și Giurgiu, urmând să aibă o lungime totală de 308,323
de kilometri. Județul Giurgiu va fi străbătut de 93,65 de kilometri de conductă, aceasta urmând să treacă prin comunele Hotarele, Greaca, Isvoarele, Prundu, Băneasa, Călugăreni,
Stoenești, Schitu, Iepurești, Ghimpați, Bulbucata, Letca Nouă, Clejani și Bucșani. Prin unele dintre comune, gazoductul
va trece și prin intravilanul localității. Gazoductul urmează să
aducă în sistem gazele din perimetrul Neptun Deep, a cărui
exploatare va începe cel mai devreme în anul 2025.
Sursa: giurgiupesurse.ro
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IALOMIȚA

TELEORMAN

„Blind date cu o carte”,
la Biblioteca Județeană
Ialomița

„Informați, protejați,
sănătoși”, concurs
pentru promovarea
unui mod de viață sănătos
pentru copiii
și tinerii
din Alexandria

La jumătatea lunii februarie, Biblioteca Județeană Ialomița a inițiat proiectul „ÎNTÂLNIREA OARBĂ CU O CARTE”. Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul întregii luni
și a fost o provocare care a dat posibilitatea cititorilor de
a veni la Bibliotecă și a împrumuta un volum, fără să cunoască titlul sau autorul cărții, cartea fiind împachetată.
Pe fiecare carte așezată pe o masă, la intrarea în instituție, a existat un citat oarecum reprezentativ din cartea
respectivă. Cititorul nu și-a ales cartea decât după citatul
care a fost pus pe ambalajul cărții. Reprezentanții Bibliotecii Județene Ialomița se gândesc și la alte acțiuni. Dat
fiind că vine primăvara, vor să inițieze activități de Mărțișor și de Ziua Mondială a Poeziei. Cărțile sunt deja pregătite și urmează ca, în curând, să fie anunțat proiectul.
Sursa: ziarulstirea.ro

Primăria Alexandria organizează un nou concurs dedicat preșcolarilor și elevilor instituțiilor de învățământ
din municipiul reședință de județ, prin care se urmărește promovarea unui mod de viață sănătos pentru
copiii și tinerii Alexandria, creșterea stării de bine și
prevenirea sau diminuarea bolii la indivizi și grupuri populaționale, dobândirea unor atitudini și deprinderi care să fie favorabile sănătății, precum și implicarea activă a populației în domeniul păstrării sănătății, copiii putând să ia decizii privind propria stare de sănătate.
Concursul se va desfășura în perioada martie – iunie pentru grupuri reprezentative pentru unitatea de
învățământ și categoria de vârstă formate din cel mult
20 de elevi pe categorie de vârstă și unitate de învățământ și maxim patru coordonatori (clasele 0-IV; clasele V-VIII; licee) și vor fi parcurse patru etape punctate
individual al căror punctaj se cumulează pe echipă și
se va publica după fiecare etapă în parte.
Prima etapă, care constă într-un concurs de afișe
cu tema „Responsabilitate”, la care la care se va participa cu cinci afișe pe categorie de vârstă, pe unitate de învățământ ce vor fi reprezentative temei date. A doua etapă, cea de videoclip, va avea loc în luna aprilie, iar tema dată este „Pași către normalitate”.
A treia etapă, care se va derula în luna mai, constă într-un concurs de eseuri cu tema „Mesaj pentru comunitate”, în timp ce luna iunie este dedicată celei de-a
patra etape, care constă într-un concurs de prezentare PowerPoint cu tema „Viața noastră înainte și după
pandemie”.
Înscrierea echipelor în concurs se va face până cel
târziu la data de 8 martie, pe bază de fișă de înscriere, iar jurizarea se va face de către o echipă formată
din persoane cu pregătire relevantă în domeniul în care se organizează concursul, decizia și notarea acestora fiind definitivă și irevocabilă.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

Proiect
pentru dotarea SJU Ploiești
cu echipamente
pentru prevenirea
răspândirii SARS-CoV-2
PRAHOVA

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Ploiești și secțiile
sale vor putea beneficia de echipamente medicale și de
protecție medicală destinate prevenirii răspândirii noului coronavirus în cadrul unui proiect de peste 8 milioane de lei finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014- 2020.
Investiția propusă are ca obiective: prevenirea și limitarea extinderii infectării cu SARS-CoV-2, creșterea capacității de tratare a unităților spitalicești vizate, dotarea
spațiilor destinate tratării pacienților infectați cu coronavirus cu echipamente medicale de specialitate și dotarea personalului medical cu echipamente medicale de
protecție. Vor fi achiziționate în cadrul proiectului, printre altele, ventilatoare de înaltă performanță, paturi de
terapie intensivă, o unitate CT media scan inovativă de
urgență, aparate Rx mobile, dar și aparatură necesară în
laboratorul de analize al Secției Boli Infecțioase.
Sursa: stirileproprahova.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
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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 2 martie 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.

