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Două rute din Argeș, pe lista traseelor cultural turistice
ale Ministerului Turismului

La propunerea Consiliului Județean Argeș, traseele „Valea Argeșului și culoarul
Rucăr - Bran“ și „Valea Argeșului și Transfăgărășanul“ au fost înscrise în lista rutelor
cultural turistice ale Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
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A fost prelungit apelul de proiecte pentru parteneriatele
între IMM-uri și entitățile de transfer tehnologic
Luni, 15 martie, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a publicat Ordinul nr.
360 pentru modificarea „Ghidului Solicitantului. Condiții
specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1C/2, Axa prioritară 1, prioritatea de investiții 1.1,Operațiunea 1.1 C - IMM sau IMM
în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic, în cadrul Programului Operațional Regional 20142020” aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 4149/23.11.2020,
ce prevede prelungirea perioadei în care pot fi transmise cererile de finanțare în cadrul apelului de proiecte
POR/2020/1/1.1C/2 cu două luni, până în data de 15 mai
2021, ora 12:00.
Ordinul MDLPA nr. 360/15.03.2021 poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în
regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrregio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

muntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 1, titlul „1.1.C
– IMM în parteneriat cu ITT”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/1645/ordin-360-din-15-martie-2021.pdf, sau de pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, inforegio.ro.
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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AM POR a publicat o Notă de clarificare
privind costurile operaționale ale mijloacelor
de transport achiziționate prin proiecte ce promovează
strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritorii
Astfel, dată fiind natura anumitor bunuri mobile achiziționate
prin proiecte contractate în cadrul celor două priorități de investiții, respectiv tramvaie, troleibuze, autobuze sau bunuri ce sunt însoțite de o anumită garanție dată de contractor/furnizor/producător, acordarea garanției fiind determinată de îndeplinirea anumitor condiții de service și mentenanță, operațiuni desfășurate
doar de contractor/furnizor/producător, AM POR consideră ca și
eligibilă orice cheltuială necesară a fi întreprinsă pentru asigurarea garanției din partea contractorului/furnizorului/producătorului, acestea nu sunt cuprinse în categoria cheltuielilor neeligibile „costuri operaționale, de funcționare, de testare și întreținere a
obiectivelor finanțate prin proiect”, cheltuiala fiind prinsă în prețul
de achiziționare a respectivului bun mobil, fiind decontată din Categoria 6 - Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport, Sub-categoria 14 - Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului operațiunii.
Nota de clarificare prezentată poate fi descărcată de pe
site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de
dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunile Program > Axe > Axa 4, la documentele atașate tuturor ghidurilor apelurilor pentru Prioritatea de investiții 4.1 și
Program > Axe > Axa 3, la documentele atașate tuturor ghidurilor apelurilor pentru Prioritatea de investiții 3.2, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1637/
Nota-clarificare-ghid-mijloace-de-transport-PI-4e.pdf, sau de
pe site-ul AM POR, inforegio.ro.

J

oi, 11 martie, Autoritatea de Management
(AM) pentru Programul Operațional Regional
(POR) 2014-2020 a publicat o Notă de clarificare
a prevederilor „Ghidului Solicitantului - Condiții
specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei
prioritare 4: Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reședință de județ prin investiții bazate
pe planurile de mobilitate urbană durabilă,
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor
strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru
zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității
urbane multimodale durabile și a măsurilor de
adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reședință de județ prin investiții bazate
pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, cu
modificările și completările ulterioare, aplicabil
tuturor apelurilor deschise în cadrul Obiectivului
Specific 4.1, și a „Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în
cadrul Axei prioritare 3: Sprijinirea tranziției
către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor
strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru
zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității
urbane multimodale durabile și a măsurilor de
adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul
specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în
zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate
urbană durabilă”, cu modificările și completările
ulterioare, aplicabil tuturor apelurilor deschise în
cadrul Obiectivului Specific 3.2.

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

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 16 martie 2021

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Concurs în data de 31 martie 2021 pentru ocuparea
a două posturi de expert în cadrul Biroului Comunicare,
Direcția Dezvoltare și Comunicare, la sediul central
din municipiul Călărași

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în
una dintre următoarele ramuri de știință: științe administrative, științe ale comunicării sau filologie;
• Minim 1 an experiență profesională;
• Cunoștințe foarte bune de limba română;
• Cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris, vorbit, citit);
• Capacitate de lucru în echipă;
• Capacitatea de a gestiona un volum variabil de
muncă și de a respecta termenele stabilite;
• Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor.
Alte cerințe:
• Experiența în domeniul comunicării reprezintă un avantaj (ex. comunicare instituțională, PR, elaborare și implemen-

tare strategii de informare și comunicare, jurnalism);
• Posesor 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 26 martie 2021, ora 14:00.
Concursul se va desfășura la sediul central al ADR
Sud Muntenia din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 31 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, email: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Bibliotecă >
Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://adrmuntenia.ro/download_file/document/1235/Concurs-Biroul-Comunicare-31-03-2021.rar.

Maria Elena NUȚU
• 19 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

Georgeta VOINEA
• 11 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 15 martie, colega noastră Maria Elena
NUȚU, expert Serviciul gestionare, evaluare și monitorizare program, împlinește 19 ani de activitate în cadrul Agenției!
Cu această ocazie, o felicităm şi-i mulțumim pentru profesionalismul şi implicarea manifestate de-a lungulcelor 19 ani de activitate neîntreruptă!
La Mulți Ani cu multe realizări!

În luna martie, colega
noastră Georgeta VOINEA,
expert Serviciul helpdesk,
împlinește 11 anide activitate în cadrul ADR Sud
Muntenia!
Cu această ocazie, îți mul
țumim pentru profesionalism şi pentru sprijinul acordatîn implementarea
proiectelor, beneficiarilorde finanțare europeană
din județul Prahova!
La Mulţi Ani cu multe succese!

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia organizează, în data de 31 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.

www.adrmuntenia.ro
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă active
pentru luna martie 2021
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin
Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru luna martie 2021!
Scopul editării acestei publicații este de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din
regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunitățile de finanțare din programele operaționale și schemele de grant, ce se derulează în prezent în România, precum
și oportunitățile din Programul Național pentru Dezvoltare
Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A și URBACT III.
Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă > Documente utile > Catalogul surselor de finanțare, link: https://
www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1234/
csf-martie-2021.pdf.

P

arlamentul European a aprobat
Mecanismul de redresare și reziliență
(MRR), pentru a ajuta țările Uniunii Europene,
inclusiv România, să combată efectele
pandemiei de COVID-19. MRR este cel mai
important element constitutiv al pachetului de
stimulente aferent Instrumentului european
de redresare „Next Generation EU”, care are o
valoare totală de 750 de miliarde de euro.

Foto: europarl.europa.eu

A fost aprobat Mecanismul de redresare și reziliență,
cu un buget de 750 de miliarde de euro

Regulamentul referitor la obiectivele, finanțarea și
normele de accesare ale Mecanismului de redresare și
reziliență (MRR) a fost adoptat cu 582 voturi pentru, 40
împotrivă și 69 abțineri. Mai departe, regulamentul trebuie aprobat oficial de către Consiliul UE și publicat în
Jurnalul Oficial al UE, pentru a intra în vigoare.
Prin Mecanismul de redresare și reziliență, Uniunea
Europeană va aloca României fonduri de 30,4 miliarde
de euro, din care 13,7 miliarde de euro vor fi granturi
(fonduri nerambursabile) și 16,6 miliarde de euro vor fi
împrumuturi cu dobândă avantajoasă.
În această anvelopă bugetară intră și aproximativ 3,4
miliarde de euro pentru IMM-uri, potrivit draftului de
Plan Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aflat în
acest moment în dicuție, în plan intern cât și la Comisia
Europeană.
Sursa: startupcafe.ro
www.adrmuntenia.ro
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Foto: ec.europa.eu

Comisia Europeană a adoptat primul plan Orizont Europa,
noul program de cercetare și inovare al UE
cu fonduri de aproape 100 de miliarde de euro

zintă o altă modalitate de a ne asigura că cercetarea și
inovarea finanțate de UE vor aborda provocările cu care
se confruntă europenii”, a declarat Mariya Gabriel, comisarul european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret.
Planul strategic identifică, de asemenea, parteneriatele europene cofinanțate și programate în comun precum și misiunile UE care urmează să fie sprijinite prin intermediul programului Orizont Europa.
Parteneriatele vor acoperi domenii critice precum e
nergia, transporturile, biodiversitatea, sănătatea, alimen
tația și circularitatea și vor completa cele zece parteneriate europene instituționalizate propuse de Comisie în
februarie.
Misiunile UE vor aborda provocările globale care ne
afectează viața de zi cu zi prin stabilirea unor obiective
ambițioase și inspiraționale, dar realizabile, cum ar fi lupta împotriva cancerului, adaptarea la schimbările climatice, protejarea oceanelor, ecologizarea orașelor și asigurarea sănătății solului și a alimentelor.
Prioritățile stabilite în planul strategic al Orizont Europa vor fi puse în aplicare prin intermediul programului de lucru Orizont Europa, acesta stabilind oportunități de finanțare pentru activitățile de cercetare și inovare prin cereri tematice de propuneri și teme.
Primele cereri de propuneri vor fi lansate în primăvara anului 2021 și vor fi prezentate în cadrul Zilelor europene ale cercetării și inovării din 23-24 iunie.
Sursa: hotnews.ro

C

omisia Europeană a adoptat luni, 15 martie,
primul plan strategic pentru Orizont Europa,
noul program de cercetare și inovare al UE
în valoare de 95,5 miliarde de euro.
Executivul Uniunii Europene afirmă că acțiunile în ma
terie de cercetare și inovare sunt printre prioritățile blocului comunitar, printre care se numără „o Europă verde
și neutră din punct de vedere climatic” și „o Europă pregătită pentru era digitală și o economie în serviciul cetățenilor”.
Planul strategic stabilește patru orientări pentru investițiile în cercetare și inovare în cadrul programului
Orizont Europa pentru următorii patru ani:
• Promovarea unei autonomii strategice deschise
prin orientarea dezvoltării tehnologiilor, sectoarelor și
lanțurilor valorice digitale, generice și emergente esențiale;
• Refacerea ecosistemelor și a biodiversității Europei
și gestionarea durabilă a resurselor naturale;
• Transformarea Europei în prima economie digitală circulară, neutră din punct de vedere climatic și sustenabilă;
• Crearea unei societăți europene mai reziliente, mai
favorabile incluziunii și mai democratice.
„Orientările planului strategic vor garanta că prioritățile noastre comune de politică a UE beneficiază de noi
cunoștințe, idei și inovații. Această nouă abordare reprewww.adrmuntenia.ro
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Foto: pixabay.com

Digitalizarea Uniunii Europene:
Până în 2030, toate serviciile publice esențiale
ar trebui să fie disponibile online

• până în 2030, toate gospodăriile din UE ar trebui să
aibă conectivitate de ordinul gigabiților, iar toate zonele populate ar trebui să fie acoperite de tehnologia 5G;
• producția de semiconductori de ultimă generație și
sustenabili în Europa ar trebui să reprezinte 20 % din producția mondială; în UE ar trebui să fie instalate 10 000 de
noduri de procesare la periferie (edge computing) foarte
securizate, neutre din punct de vedere climatic, iar Europa ar trebui să dispună de primul său calculator cuantic;
• transformarea digitală a întreprinderilor; până în
2030, trei din patru companii ar trebui să utilizeze servicii de cloud computing, sisteme de tip big data și inteligența artificială, peste 90% dintre IMM-uri ar trebui să
ajungă cel puțin la un nivel de bază de adoptare a tehnologiilor digitale, iar numărul de start-up-uri de tip unicorn din UE ar trebui să se dubleze;
• digitalizarea serviciilor publice; până în 2030, toate serviciile publice esențiale ar trebui să fie disponibile
online, toți cetățenii vor avea acces la dosarele lor medicale electronice, iar 80% dintre cetățeni ar trebui să
utilizeze o soluție de identificare electronică.
Obiectivele vor fi înscrise într-un program strategic
care urmează să fie convenit cu Parlamentul European
și cu Consiliul.
Sursa: ec.europa.eu

P

ână în 2030, toate serviciile publice esențiale
ar trebui să fie disponibile online, toți cetățenii
Uniunii vor avea acces la dosarele lor medicale
electronice, iar 80 % dintre cetățeni ar trebui
să utilizeze o soluție de identificare electronică.
Acesta este doar unul dintre obiectivele
prezentate de Comisia Europeană pentru
transformarea digitală a Europei în următorii 10
ani. Alte obiective vizează ca cel puțin 80% dintre
adulți să aibă competențe digitale de bază și toate
zonele populate să fie acoperite de tehnologia 5G.

Comisia Europeană a prezentat marți, 9 martie, viziunea, obiectivele și căile pentru ca Europa să devină autonomă din punct de vedere digital până în anul 2030.
Principalele obiective ale Comisiei Europene:
• cetățeni cu competențe digitale și profesioniști cu
înaltă calificare în domeniul digital; până în 2030, cel
puțin 80 % dintre adulți ar trebui să aibă competențe digitale de bază, iar în UE ar trebui să existe 20 de milioane de specialiști angajați în sectorul TIC; de asemenea,
mai multe femei ar trebui să ocupe astfel de posturi;
• infrastructuri digitale securizate, performante și
sustenabile;
www.adrmuntenia.ro
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Parlamentul European adoptă programul InvestEU
pentru investiții strategice și inovatoare
Eurodeputații au votat marți, 9 martie, noul program
InvestEU, care va mobiliza investiții publice și private și
va garanta un acces simplificat la finanțare.
Cu 26 de miliarde de euro (în prețuri curente) rezervate în bugetul UE ca garanție, se preconizează că InvestEU
va mobiliza 400 de miliarde de euro pentru a fi investite în
întreaga Uniune Europeană pentru perioada 2021‑2027.
Noul program face parte din pachetul de redresare
Next Generation EU în valoare de 750 de miliarde de euro și va stimula o serie de investiții strategice, durabile și
inovatoare. De asemenea, el va remedia disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții sub nivelul optim și va reduce deficitul în materie de investiții în sectoarele vizate.
InvestEU susține investițiile strategice în fabricarea
în UE de produse farmaceutice, dispozitive și materiale
medicale (extrem de necesare în plină pandemie), precum și în producția de tehnologii ale informației și comunicațiilor, componente și dispozitive. Acesta va finanța și o serie de proiecte durabile care pot demonstra că
au un impact pozitiv asupra mediului, climei și societății. Proiectele respective vor trebui să respecte principiul conform căruia trebuie să se desfășoare „fără prejudicii majore”, adică nu pot avea efecte negative asupra

obiectivelor de mediu și sociale ale Uniunii Europene.
În plus, eurodeputații s-au asigurat că InvestEU contribuie la realizarea obiectivului de a investi cel puțin
30% din fondurile europene în obiectivele privind clima
până în 2027 și că susține IMM-urile care au fost afectate în mod negativ de pandemie și care se află în pericol de faliment.
Investițiile suplimentare în întreaga Uniune Europeană sunt estimate la aproximativ 400 de miliarde de euro, iar garanțiile UE vor fi alocate următoarelor obiective de politică:
• infrastructură durabilă: aproximativ 38%;
• cercetare, inovare și digitalizare: 25%;
• IMM-uri: aproximativ 26%;
• investiții sociale și competențe: aproximativ 11%.
În plus, Fondului European de Investiții (FEI), care va
contribui la punerea în aplicare a programului InvestEU,
i se vor aloca fonduri suplimentare în valoare de 375 de
milioane de euro.
După ce și Consiliul aprobă în mod oficial regulamentul, acesta va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Sursa: euractiv.ro

Undă verde pentru noul program EU4Health!
Parlamentul European a adoptat marți, 9 martie 2021,
programul EU4Health în valoare de 5.1 miliarde euro, ce vizează o mai bună pregătire a sistemelor de sănătate din UE
pentru viitoare amenințări la adresa sănătății și pandemii.
Noul program EU4Health 2021-2027 va contribui la domeniile în care Uniunea Europeană poate aduce în mod clar
valoare adăugată și va veni, astfel, în completarea politicilor statelor membre. EU4Health își propune să crească reziliența sistemelor naționale de sănătate și să ajute, în acest
sens, țările să se coordoneze și să facă schimb de date. Un
alt obiectiv principal al programului este de a crește disponibilitatea și accesibilitatea (inclusiv în ceea ce privește prețurile) în cazul medicamentelor și al dispozitivelor medicale.
Obiectivul programului EU4Health este de a crește reziliența sistemelor medicale. El le va ajuta să fie mai bine pregătite pentru amenințări transfrontaliere majore la adresa
sănătății. Astfel, Uniunea ar trebui să poată face față atât viitoarelor epidemii, cât și unor provocări pe termen lung, cum
ar fi îmbătrânirea populației și inegalitățile din domeniul sănătății. Programul va susține și demersuri legate de e-sănătate și de crearea unui „spațiu european al datelor privind
sănătatea”. Promovarea accesului la servicii medicale de cawww.adrmuntenia.ro

litate, inclusiv la asistență medicală sexuală și reproductivă,
îmbunătățirea sănătății mintale și accelerarea luptei împotriva cancerului vor fi și ele susținute.
În timpul dezbaterii, eurodeputații au subliniat rolul cheie pe care îl va juca noul program în combaterea inegalităților
în materie de sănătate, atât între statele membre, cât și între
diverse categorii sociale. Aceștia au salutat, de asemenea, instituirea la nivelul UE a unui stoc de materiale și echipamente
medicale esențiale, complementar cu rescEU, precum și a unei
rezerve de personal medical și de sprijin care să fie mobilizat în
cazul unei crize sanitare. După ce și Consiliul aprobă în mod oficial regulamentul, acesta va intra în vigoare în ziua următoare
datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Regulamentul se va aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2021.
În mai 2020, Comisia a prezentat un nou program EU4Health pentru perioada 2021-2027 de sine stătător, ca răspuns la
criza provocată de pandemia de COVID-19. EU4Health este
menit să pregătească mai bine Uniunea pentru amenințările
transfrontaliere majore la adresa sănătății și să crească reziliența sistemelor de sănătate. Parlamentul și Consiliul au încheiat un acord de compromis pe 14 decembrie 2020.
Sursa: ec.europa.eu
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

Peste 33 miliarde de euro pentru investiții
în rețele europene energetice și de transport

P

arlamentul European și Consiliul au ajuns
la un acord privind Mecanismul pentru
interconectarea Europei (MIE), în valoare de
33,7 miliarde de euro, ca parte a bugetului pe
termen lung al UE pentru perioada 2021-2027.

Mecanismul pentru interconectarea Europei sprijină
investițiile în rețelele europene de infrastructuri din sectorul digital, energetic și al transporturilor. El va sprijini
dubla tranziție verde și digitală, contribuind la realizarea
ambițioaselor obiective ale Pactului verde european și
ale deceniului digital, notează Comisia Europeană.
Mecanismul va sprijini și obiectivele Strategiei pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă, punând bazele abordării prin care sistemul de transport al UE își
poate realiza transformarea verde și digitală și poate
deveni mai rezilient la crizele viitoare.
Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, spune că mecanismul pentru interconectarea Europei „este esențial atât pentru finalizarea rețelei transeuropene
de transport (TEN-T), cât și pentru transformarea acesteia într-o rețea mai verde și mai digitală”. Ea a explicat că
mecanismul va servi la crearea de conexiuni de transport
transfrontaliere critice, va reorienta o parte mai mare a
traficului către căile ferate și căile navigabile interioare și
va stimula integrarea multimodală. „Trebuie să dispunem
de un sistem de transport mai inteligent, mai sustenabil și
mai rezistent la crize, iar MIE va juca un rol-cheie în îndeplinirea acestui deziderat”, a punctat Vălean.
În Pactul ecologic, Comisia țintește o reducere cu 90%
a emisiilor până în 2050, obținută grație unui sistem de
transport inteligent, competitiv, sigur, accesibil și la prețuri abordabile. Programul va acorda totodată prioritate
www.adrmuntenia.ro

Foto: ec.europa.eu

modurilor de transport care respectă mediul, cum ar fi
calea ferată, precum și dezvoltării punctelor de încărcare
pentru vehiculele care utilizează combustibili alternativi.
Prin integrarea în continuare a unei piețe interne a
energiei eficiente și competitive, prin sporirea interoperabilității transfrontaliere a rețelelor și prin facilitarea decarbonizării și a cooperării transfrontaliere în domeniul
energiei, Mecanismul pentru interconectarea Europei va
contribui la atingerea țintelor în materie de climă și energie. El va susține prioritățile cadrului de politică revizuit
al TEN-E, propus de Comisie la finele anului trecut, acordând sprijin financiar specific unor proiecte esențiale de
infrastructură care leagă sistemele energetice ale UE.
Componenta digitală a programului privind Mecanismul pentru interconectarea Europei va contribui la dezvoltarea și implementarea de infrastructuri digitale transfrontaliere inovatoare, securizate și sustenabile, pentru a favoriza dezvoltarea rețelelor și a serviciilor digitale și pentru a
seconda viziunea Europei în deceniul digital pentru 2030,
pornind de la obiectivele societății gigabiților pentru 2025.
Această componentă va dota principalele axe de
transport - căile rutiere și feroviare, dar și rutele și porturile maritime - cu o conectivitate rezilientă și de mare
viteză. În același timp, cetățenii săi vor beneficia de conexiuni mai rapide și reziliente pentru îmbunătățirea învățării online, un acces la servicii digitale mai eficiente
și un potențial crescut în ceea ce privește colaborarea
la distanță. Deoarece conectivitatea digitală transfrontalieră joacă un rol vital în eliminarea decalajelor economice, sociale și teritoriale, noul instrument de finanțare
al MIE dedicat sectorului digital va permite unui număr
mult mai mare de regiuni ale Europei, inclusiv zonelor
rurale, să beneficieze de noi oportunități.
Sursa: euractiv.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Foto: planiada.ro

Două rute din Argeș, pe lista traseelor cultural turistice
ale Ministerului Turismului

L

a propunerea Consiliului Județean Argeș,
traseele „Valea Argeșului și culoarul Rucăr Bran“ și „Valea Argeșului și Transfăgărășanul“
au fost înscrise în lista rutelor cultural turistice
ale Ministerului Economiei, Antreprenoriatului
și Turismului.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului este membru al Acordului Parțial Extins privind Rutele
Culturale Certificate de Consiliul Europei. Programul are
ca obiectiv evidențierea existenței unui patrimoniu european comun. Rutele recunoscute urmează să fie promovate atât pe site-ul ministerului de resort, cât și în acțiunile de promovare derulate. Cele două rute își propun să
pună în valoare potențialul turistic al județului Argeș.
Prima rută pornește din centrul Municipiului Pitești,
de la Muzeul Județean Argeș, și ajunge la Mausoleul Mateiaș, Cheile Dâmbovicioarei și culoarul Rucăr – Bran.
Traseul oferă multe zone de popas cu vederi splendide,
ideale pentru a fotografia Munții Carpați. În egală măsură, sunt evidențiate conacele boierești și curțile domnești, Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, Muzeul Național Brătianu, fosta capitală a Țării Românești municipiul Câmpulung. Pentru cei pasionați de turismul
www.adrmuntenia.ro

ecumenic, traseul oferă și o moștenire religioasă extraordinară, începând cu Mănăstirea Vieroș și Cula Racovița din Mioveni, urmate de Mănăstirea Corbii de Piatră cea mai veche mănăstire rupestră din țara noastră, Mănăstirea Aninoasa, Mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung-Muscel și Mănăstirea Nămăiești.
Cea de-a doua rută pornește din Pitești și urcă Valea
râului Argeș, trecând prin vechea capitală domnească,
Orașul Regal Curtea de Argeș, cu Mănăstirea Curtea de
Argeș cea mai cunoscută construcție arhitecturală ctitorită de Neagoe Basarab sau Noua Catedrală Arhiepiscopală și Regală, care adăpostește mormintele Regelui Mihai și Reginei Ana, Regelui Carol II și reginei mamă
Elena. Tot aici au fost mutate moaștele Sf. Filofteia. Drumul Transfăgărășan trece prin apropierea Cetății Poenari, cetatea domnitorului Vlad Țepeș. Traseul Transfăgărășan, cel mai spectaculos drum din lume, ajunge la
Barajul Vidraru și cascada Bâlea. Transfăgărășanul leagă
Piteștiul de Sibiu și are o lungime de 151 km.
Pentru cele două trasee, documentațiile prevăd atât descrierea obiectivelor și zonelor de interes, cât și informații legate de distanța dintre obiective și posibilitățile de recreere.
Fișele tehnice ale rutelor au fost întocmite în cadrul Direcției
Cultură, Turism și Tineret a Consiliului Județean Argeș.
Sursa: adevarul.ro
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42 de milioane
de lei pentru consolidarea
capacității de gestionare
a crizei sanitare cauzată de
COVID-19 în cadrul SJU Pitești

INFO
JUDEȚE

Școala
„Nicolae Titulescu” Călărași
a obținut acreditarea
Erasmus+

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Școala „Nicolae Titulescu” a obținut pentru o perioadă de cinci ani Acreditarea Erasmus+ pentru domeniul Educație școlară.
Selecția instituțiilor acreditate Erasmus+ s-a realizat pe baza evaluării candidaturilor depuse online pe
platforma Comisiei Europene până la termenul limită
29 octombrie 2020.
Instituțiile selectate în cadrul procesului de Acreditare Erasmus+ vor primi un certificat care le confirmă
statutul, cu logo-ul Programului Erasmus+ și simbolurile Uniunii Europene.
Beneficiarii de acreditare Erasmus+ vor avea acces
simplificat la finanțare: nu mai trebuie să depună în
fiecare an un proiect de sine stătător, ci doar o simplă cerere de finanțare la Agenția Națională, în care se
menționează numărul de mobilități planificate pentru
anul respectiv.
Sursa: radiovocescampi.ro

Proiectul Consolidarea capacității de gestionare a crizei
sanitare cauzată de COVID-19 în cadrul Spitalului Județean
de Urgență (SJU) Pitești a ajuns în etapa precontractuală,
după ce cererea instituției către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), a fost admisă, în urma evaluării administrative, tehnice și financiare.
Prin proiectul cu valoarea totală de 42.445.08 lei vor fi achiziționate aparatură imagistică, aparatură pentru intervenții terapeutice, aparatură pentru monitorizarea continuă a
funcțiilor vitale, paturi, cărucioare, tărgi, substanțe pentru
decontaminare, dezinfectanți, echipamente de protecție,
toate fiind necesare tratării pacienților COVID-19.
Sursa: argesfocus.ro

DÂMBOVIȚA

Expoziție inedită
de gravură la Muzeul
de Istorie din Târgoviște

Mai multe
secții ale Spitalului Județean
din Giurgiu intră în reabilitare

Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, organizează, în perioada 15 - 21 martie, o expoziție de gravură,
deschisă la Muzeul de Istorie.
Expoziția face parte din proiectul „Restaurarea și con
solidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, comuna Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița”, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)
și prin Mecanismul Financiar Norvegian în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural și implementat de Consiliul Județean Dâmbovița (CJD) în perioada 01.07.2015
– 30.04.2017. În cadrul evenimentului cultural sunt expuse cele mai reprezentative lucrări rezultate în urma
cursului de inițiere în arta gravurii pentru copii, realizat de Consiliul Județean Dâmbovița în primii 3 ani de
sustenabilitate ai proiectului, curs la care au participat
elevi de la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște.
Sursa: adevarul.ro

Spitalul Județean Giurgiu, cu sprijinul Consiliului Județean, încearcă să rezolve o parte din problemele cu
care se confruntă unitatea medicală. Astfel, au fost demarate procedurile de achiziție pentru un sterilizator
nou, pentru reabilitarea și amenajare a sălii de operații de pe secția Oftalmologie, pentru reabilitarea Laboratorului de analize din cadrul Spitalului și continuarea
reabilitării secției ATI (achiziții de aparatură nouă, paturi noi și a zece aparate noi pentru monitorizare, precum și refacerea instalației electrice).
Deja, cu sprijinul Consiliului Județean Giurgiu s-au
achiziționat 20 de detectoare gaz/oxigen ce au fost
amplasate în secțiile cheie ale spitalului – Terapie Intensivă, Unitatea Primiri Urgențe și Boli Infecțioase.
În prezent, se lucrează la implementarea unui program online pentru ambulatoriile integrate de specialitate ale spitalului, program ce va fi disponibil în curând
pe site-ul spitalului.
Sursa: giurgiu-tribune.ro

www.adrmuntenia.ro

GIURGIU
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Încep
lucrările pentru reabilitarea
monumentului istoric
și de arhitectură
Conacul Bolomey
IALOMIȚA

Săptămâna trecută a fost semnat, în curtea conacului
din comuna Cosâmbești, contractul de lucrări de execuție la Conacul Bolomey. Monument istoric de valoare excepțională, conacul a fost construit în urmă cu 123 de ani
de o echipă de meșteri italieni în spiritul eclectic specific
epocii. Degradarea accentuată de-a lungul timpului a făcut ca acest conac să își piardă frumusețea arhitecturală,
dar nu și importanța istorică pe care o are în inima Bărăganului. Astfel, în anul 2016, Consiliul Județean Ialomița a
început demersurile în vederea obținerii de finanțare externă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 20142020. În urma evaluării, proiectul a fost acceptat, iar în
2019 s-a semnat contractul de finanțare, iar începând cu
săptămâna trecută, Conacul Bolomey a intrat oficial în
reabilitare. Contractul de execuție, ce va fi derulat într-o
perioadă de 27 de luni, presupune executarea unor ample lucrări de arhitectură atât la interior, cât și la exterior,
inclusiv lucrări de consolidare și refacere a fundației, valoarea acestuia fiind de 18.761.413,63 lei.
Sursa: guraialomitei.com

Foto: FB Proiectul CRED

TELEORMAN

Proiectul CRED:
Curriculum relevant,
educație deschisă – un an
de învățare online

Miercuri, 10 martie, începând cu ora 18,30, a debutat o
nouă serie de evenimente online, marca „Proiectul CRED”
(Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți).
La discuțiile din cadrul evenimentului au participat
experți în educație, cadre didactice din mediul universitar, iar transmisiunea live, pe pagina Facebook „Proiectul CRED”, a permis și interacțiunea cu publicul.
Contextul epidemiologic din ultimul an a impus o serie de schimbări majore și a presupus numeroase adaptări la situația întâmpinată. Astfel, în cazul sistemului
educațional, resursele online de predare-învățare-evaluare au devenit cele mai accesibile soluții, în majoritatea cazurilor. Pentru acest motiv, un colectiv format
din cadre didactice universitare și cercetători cu preocupări constante pentru inovare în educație prin utilizarea resurselor și instrumentelor digitale a inițiat o amplă cercetare evaluativă privind desfășurarea activităților cu elevii în perioada de suspendare a activității față-în-față, în perioada martie 2020 – februarie 2021.
La cercetare au participat peste 10.000 de profesori
din învățământul preuniversitar, rezultatele acesteia indicând avantajele implementării unui învățământ exclusiv online, dar și problemele întâmpinate. Acest studiu
a urmărit și identificarea și implementarea soluțiilor de
optimizare, relevând măsurile de sprijin necesare și putând constitui baza pentru decizii la nivel local și central.
Seria evenimentelor online „Curriculum relevant, educație deschisă: un an de învățare online” urmărește analizarea
publică a datelor colectate și interpretate, precum și transmiterea unor recomandări relevante și utile, emise de profesioniști din domeniu, plecând de la rezultatele obținute.
Sursa: ziarul-mara.ro

Câmpina
vrea să atragă 120 milioane
de euro din fonduri europene,
până în 2027
PRAHOVA

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpina
pentru perioada 2021-2027 a fost finalizată, iar de vineri, 12
martie 2021, este în dezbatere publică. Este un document
complex, ce include nu mai puțin de 334 de proiecte din toate domeniile ce vor solicita fonduri nerambursabile în valoare
de 120 de milioane de euro în perioada 2021-2027, și va sta la
baza dezvoltării Câmpinei în următorii ani. Toți cei interesați
sunt încurajați să studieze cu atenție Strategia de Dezvoltare
Locală a Municipiului Câmpina pentru perioada 2021-2027 și
să-și trimită punctele de vedere și propunerile pe adresa de
e-mail a Primăriei Câmpina, web@primariacampina.ro.
Sursa: campina.tv
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,
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Biroul Județean PRAHOVA

• Daniela TRAIAN, director,
• Cristina RADU, șef Serviciu Helpdesk,
• Ionuț POPA, șef Birou Comunicare ,
• Mădălina CILIBEANU,
• Alexandra POPA,
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• 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 16 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.

