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Finanțare Regio pentru școli din comunele
Cobia și Dragodana din județul Dâmbovița
Joi, 18 martie 2021, în prezența lui Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Marin Manda, primarul comunei Cobia și Gheorghe Sandu, primarul comunei Dragodana, au semnat contracte
de finanțare pentru școli aparținând celor două comune din județul Dâmbovița, în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 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”.
Primăria Comunei Cobia a primit fonduri Regio pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și extindere
Școala cu clasele I-VIII Gherghițești”, prin care își propune asigurarea unei educații de calitate și atractive,
în vederea reducerii abandonului școlar, în cadrul Școlii cu clasele I-VIII din satul Gherghițești, prin reabilitarea, modernizarea și extinderea unității de învățământ
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

și creșterea gradului de participare la procesul educațional la nivelul învățământului obligatoriu. Durata de implementare a proiectului este de 98 de luni, în perioada
20 octombrie 2015 – 30 noiembrie 2023, cu bugetul având o valoare totală de 8.081.479,72 lei, din care peste cinci milioane de lei este finanțarea nerambursabilă
de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), 772,51 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 2,26 milioane de lei
reprezintă cofinanțarea beneficiarului.
(continuare în pagina 3)
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(continuare din pagina 2)
„Extindere și dotare Școala Boboci cu 8 săli de clasă și
3 laboratoare, sală de sport, amenajare incintă și împrejmuire” este proiectul pentru care Primăria Comunei Dragodana din județul Dâmbovița a obținut fonduri Regio în
vederea extinderii imobilului Școlii Boboci din satul Picior
de Munte, comuna Dragodana, și dotării lui în scopul îmbunătățirii infrastructurii educaționale. Activitățile presupun realizarea a opt săli de clasă, a trei laboratoare și a unei săli de sport, amenajarea incintei și împrejmuirea scolii, astfel încât să fie create condiții adecvate pentru desfășurarea activităților sportive și educaționale, alături de
dotarea corespunzătoare a investiției propuse prin proiect. Durata de implementare a proiectului este de 71 de
luni, în perioada 1 februarie 2018 – 31 decembrie 2023,
bugetul având o valoare totală de 9.828.829,36 lei, din
care 8,35 milioane de lei este finanțarea nerambursabilă
de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 1,27 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar aproape 197 de
mii de lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului.
Până la această dată, în cadrul priorității de investiții
10.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru creșterea calității infrastructurii educaționale în învățământul
obligatoriu, s-au transmis 62 de aplicații în valoare totală de 606,91 milioane de lei, ce au solicitat 550,35 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 44 dintre
ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 487,66 de milioane de lei și au solicitat fonduri
publice în valoare de 421,6 milioane de lei.
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

REGIO
2014-2020

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au
fost transmise până acum 2.097 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,43 miliarde de lei, solicitând
fonduri publice de 14,34 miliarde de lei. Pentru 804 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,37 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,1 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 3,24 miliarde de lei și au solicitat fonduri
nerambursabile de 2,37 miliarde de lei. Pentru 159 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 1,43 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare aproximativ 1,24 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.

3

www.inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro

Info Regional Sud Muntenia #506
16 • 22 martie 2021

REGIO
2014-2020

Foto: pixabay.com

Termen extins pentru transmiterea proiectelor
privind infrastructura socială pentru grupul vulnerabil „Copii”
Joi, 18 martie, Autoritatea de Management (AM) pen
tru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a
publicat Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice, și administrației (MDLPA) nr. 373/18.03.2021, pentru modificarea „Secțiunii 2.2 - Care este perioada În care
pot fi depuse proiectele” din „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor În cadrul apelurilor de proiecte pentru P.O.R.202018/ 8.1/8.3/C, apel 3,
Grup vulnerabil: Copii, din cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 - lnvestițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce
privește starea de sănătate și promovând incluziunea
socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de
acoperire cu servicii sociale”, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației
nr. 3366/2020, ce extinde perioada pentru depunere a
proiectelor privind infrastructura socială pentru grupul
vulnerabil „Copii”.
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

Astfel, noul termen pentru transmiterea cererilor de
finanțare prin intermediul sistemul electronic MySMIS
2014+ este 1 iulie 2021, ora 12:00.
Celelalte prevederi ale Ordinului MDLPA nr. 3366/2020,
cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.
Ghidul consolidat pentru apelul 3 al Obiectivului specific 8.3.C și Ordinul MDLPA nr. 373/18.03.2021 pot fi descărcate de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în
regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8, titlul „Grup
vulnerabil copii” > „Apelul 3”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203, sau de pe site-ul AM POR,
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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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul
regiunii Sud Muntenia la data de 23 martie 2021

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Moment de referință
pentru transportul public târgoviștean!
99LCD – 21.5”;
99Sistem CCTv interior bus + video exterior - 4 camere interioare și 2 camere exterioare;
99Sistem comunicare audio-video șofer-călători;
99Computer de bord;
99Echipament de vânzare bilete - instalat în autobuz,
la șofer, cu opțiune de validare;
99Validator dual;
99Modul comunicații autobuz-CAN;
99Terminal controlori;
99Automat de reîncărcare bilete (instalat în autobuz);
99Sistem integrat de gestiune și diagnosticare electronică.
Valoarea contractului este de 44.720.680 lei, fără TVA,
iar finanțarea este asigurată prin fonduri europene.
Sursa: facebook.com/cristiandaniel.stan

P

rimele 18 autobuze Mercedes-Benz Citaro
Hybrid, destinate Primăriei Municipiului
Târgoviște, au ajuns săptămâna trecută în
oraș! Încă 10 vor veni în această săptămână,
iar în cursul lunii aprilie toate cele 28 de
autobuze vor fi în circulație.

De menționat că cel mai „nou” autobuz existent până astăzi în parcul auto al transportatorului târgoviștean avea o vechime de 17 ani.
Reamintim că între Primăria Târgoviște si Mercedes Benz a fost semnat un contract de furnizare a 28 de autobuze hibrid diesel-electric, iar municipiul va dispune
de mijloace de transport moderne, ecologice, care vor
oferi condiții de călătorie cu nimic mai prejos comparativ cu cele din marile centre urbane europene.
Autobuzul Citaro reprezintă coloana vertebrală a
transportului public în toată Europa, cu peste 55.000
de vehicule livrate.
Versiunea Hybrid a acestui autobuz și-a dovedit performanțele privind fiabilitatea și rentabilitatea, fiind
achiziționat în volume semnificative de către operatorii de transport din Berlin, Stuttgart, Munchen, Rotterdam, Cracovia sau Madrid.
Autobuzele sunt echipate cu:
99Senzori numărare călători;
99Sistem informare călători audio-video in/out bus –
panouri LED;
www.adrmuntenia.ro
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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
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.

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.

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 implemenwww.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

I

nvestițiile private, leasingul în agricultură,
producție și servicii și finanțarea inclusivă
pe tot teritoriul țării noastre vor beneficia
de 633 milioane euro prin finanțări semnate
între Banca Europeană de Investiții (BEI),
Fondul European de Investiții (FEI) și partenerii
financiari importanți din România, anunțau
săptămâna trecută reprezentanți ai BEI.

Foto: caleaeuropeana.ro

BEI: Investițiile private din România vor beneficia
de 633 milioane euro

De asemenea, băncile și instituțiile financiare nebancare partenere vor avea posibilitatea să ofere finanțare
crescută și în condiții flexibile pentru ca mediul de afaceri să poată face față provocărilor rezultate în urma
pandemiei Covid-19.
O nouă formă de suport din partea BEI pentru investițiile sectorului privat constă în finanțări de 100 milioane euro pentru creșterea capacităților de depozitare și distribuție, precum și pentru noi programe de creditare pentru antreprenori și comunități dezavantajate.
De asemenea, BEI și FEI au colaborat la prima tranzacție
de securitizare sintetică din țara noastră care va sprijini
finanțarea specializată de tip leasing și va permite firmelor să își modernizeze echipamentele de producție și
parcurile de autovehicule.
Christian Kettel Thomsen, vicepreședinte al BEI responsabil pentru țara noastră: „Pentru a reduce impactul
Covid-19 și a construi un viitor mai bun, este esențial să
ne asigurăm că firmele investesc și că proiectele prioritare vor continua. Colaborarea excelentă dintre partenerii publici și privați români și Grupul BEI a avut un efect
semnificativ asupra investițiilor în economie, sectorul social și combaterea schimbărilor climatice în România. Finanțarea de 809 milioane angajată de către BEI și FEI în
2020 va sprijini mii de firme, studenți și gospodării din
întreaga țară în anii următori”.
BEI a precizat că banca nu va finanța proiecte de investiții în gaze naturale: „Banca consideră că gazul natural nu va fi sustenabil pe măsură ce ne apropiem de
2050 (...). Dar putem și avem ambiția să finanțăm proiecte care sunt considerate în linie cu obiectivele climatice, de pildă în domeniul energiei regenerabile (...)”, a
spus Kettel Thomsen.
Alain Godard, director executiv al Fondului European
de Investiții (FEI) a menționat că anul trecut fondul a acordat IMM-urilor din țara noastră peste 387 milioane euro.
„Finanțările includ: noi acorduri de garantare și contribuții în fonduri de capital de risc, suport pentru zece scheme locale de micro finanțare și prima tranzacție de securiwww.adrmuntenia.ro

tizare sintetică la nivel național pentru dezvoltarea finanțării de tip leasing. Echipele FEI din România și Luxemburg
vor mobiliza în continuare finanțări cu impact în colaborare cu partenerii noștri locali.”, a spus Godard.
Banca Europeană de Investiții este instituția de creditare pe termen lung a Uniunii Europene deținută de
statele membre ale acesteia. Banca pune la dispoziție finanțare pe termen lung pentru investiții solide, cu
scopul de a contribui la atingerea obiectivelor politicilor
UE. Fondul European de Investiții face parte din Grupul
Băncii Europene de Investiții. Misiunea sa centrală este
de a contribui la atingerea obiectivului UE de a sprijini
microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii din
Europa. FEI sprijină IMM-urile să acceseze finanțare, să
crească, să inoveze, să se digitalizeze și să fie competitive în economia „verde”.
Sursa: bursa.ro
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Foto: ec.europa.eu

Noul program InvestEU, în valoare de 26,2 miliarde de euro,
va contribui la redresarea economică
iecte în domeniul educației și formării, locuințelor sociale și sănătății): 10,6%
Investițiile de importanță strategică pentru UE pot
beneficia, de asemenea, de sprijin în cadrul tuturor
componentelor de politică.
Pentru a sprijini tranziția ecologică a UE, cel puțin
30% din investițiile din cadrul InvestEU vor contribui la
acțiunile climatice ale UE. O schemă pentru o tranziție
justă, instituită orizontal la nivelul tuturor componentelor de politică, va sprijini teritoriile cel mai puternic
afectate de procesul de tranziție către obiectivele climatice ale UE.
În plus, pentru a beneficia de finanțare, proiectele
de investiții trebuie să respecte principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” și să asigure că nu dăunează
obiectivelor de mediu ale UE.
InvestEU va putea acorda sprijin sub formă de capital IMM-urilor care au suferit în urma crizei provocate
de COVID-19, cu condiția ca acestea să nu fi fost deja în
dificultate în ceea ce privește ajutoarele de stat la sfârșitul anului 2019.
Statele membre vor putea utiliza InvestEU pentru a
implementa o parte din planurile lor de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. În plus, vor avea posibilitatea de a orienta o parte din
fondurile lor structurale către InvestEU pentru a mobiliza investiții suplimentare.
Se preconizează că regulamentul de instituire a InvestEU va intra în vigoare la începutul lunii aprilie, iar
apoi Comisia va finaliza procedurile necesare cu partenerii de punere în aplicare. Companiile și promotorii de
proiecte ar trebui să poată începe să solicite finanțare
până la jumătatea anului 2021.
Sursa: caleaeuropeana.ro

S

tatele membre ale UE a adoptat miercuri,
17 martie, noul program de investiții al
Uniunii Europene, InvestEU, ce reunește
diferite instrumente financiare disponibile în
prezent pentru a sprijini investițiile în UE.

Urmând exemplul pozitiv al Fondului european pentru investiții strategice, programul urmărește să mobilizeze investiții publice și private în UE prin intermediul
unei garanții bugetare a UE în valoare de 26,2 miliarde
de euro care va sprijini proiecte de investiții ale partenerilor financiari, cum ar fi Grupul Băncii Europene de
Investiții (BEI), băncile naționale de promovare și instituțiile financiare internaționale, informează Consiliul UE
într-un comunicat.
Datorită unui efect multiplicator, este de așteptat ca
InvestEU să mobilizeze investiții suplimentare de peste
370 de miliarde de euro în următorii șapte ani, contribuind la redresarea economică și la prioritățile de politică ale UE pe termen mediu și lung, inclusiv tranzițiile
ecologice și digitale.
Garanția bugetară a UE va fi împărțită, cu titlu indicativ, în patru componente de politică ale InvestEU, după cum urmează:
99Infrastructură durabilă (de exemplu proiecte
în domeniile energiei durabile, conectivității digitale,
transporturilor și economiei circulare): 37,8%;
99Cercetare, inovare și digitalizare (de exemplu aducerea pe piață a rezultatelor cercetării, proiecte privind
inteligența artificială): 25,1%;
99IMM-uri (facilitarea accesului la finanțare pentru
IMM-uri): 26,4%;
99Investiții sociale și competențe (de exemplu prowww.adrmuntenia.ro

9

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #506
16 • 22 martie 2021

TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic din Târgoviște poate fi vizitat la adresa Str. Stelea nr. 4
Foto: amfostacolo.ro

Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic Târgoviște, județul Dâmbovița

M

uzeul Evoluției Omului și Tehnologiei
în Paleolitic din municipiul Târgoviște,
județul Dâmbovița, este primul de acest fel din
România și din Europa Centrală și de Sud-Est.
Acesta este centrat pe descoperirile cele mai
importante făcute în paleoliticul superior și
mijlociu din România.

În muzeu se regăsesc artefacte care fac parte, în mod
cert, din patrimoniul arheologic universal, precum sunt
cele mai vechi marturii din lume privind simbolismul omului de Neanderthal, reprezentate prin recipientele
pentru prepararea ocrului si o geoda vopsita cu ocru de
peste 50.000 de ani, descoperite în peștera Cioarei-Boroșteni (jud. Gorj), unicul colier din cochilii de melci de
mici dimensiuni din Europa, de circa 29.000 de ani, cel
mai vechi instrument de suflat din Romania, un fluier gravetian, de peste 20000 de ani, multe pandantive din dinți
de animale și pandantive din piatră gravate, unele chiar
mai vechi de 25000 de ani etc., toate acestea descoperite în siturile Piatra Neamț-Poiana Cireșului (jud. Neamț)
și peștera Cioarei-Boroșteni. De altfel, în muzeu se concentrează peste 3/4 din toate obiectele de podoabă și de
artă descoperite în România, mai vechi de 10.000 de ani.
În muzeu este reconstituită una dintre cele mai mari
peșteri dintr-un muzeu din România, și singura în care se
regăsesc oameni de Neanderthal realizați prin respectawww.adrmuntenia.ro

rea tuturor exigențelor privind morfologia acestora, surprinși în cele mai caracteristice preocupări, cum ar fi cioplirea uneltelor sau prepararea coloranților, un Homo
Sapiens din Paleoliticul Superior, într-o firească ipostază de vânătoare, alături de un cort specific gravetianului.
Expunerea materialului arheologic este foarte modern concepută, apelându-se la modalități actuale de
prezentare a informațiilor, cum ar fi ecranele cu plasmă pe care rulează reconstituirea procedeelor tehnologice care au stat la baza realizării uneltelor și armelor din piatră și os, în perioade cu mult superioare vârstei de 10.000 de ani, toate artefactele fiind încadrate
într-un mediu natural.
Sursa: muzee-dambovitene.ro
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ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Documentație tehnică
pentru Centura de Vest
a municipiului Pitești

17,5 milioane de euro
pentru modernizarea
Spitalului Județean
de Urgență din Călărași

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii au încheiat marți, 16 martie, contractul de finanțare pentru proiectul „Elaborare Studiu de
Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate pentru Varianta de Ocolire Pitești Vest” în vederea acordării finanțării nerambursabile alocată prin Programul Operațional
Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Pe lângă realizarea documentațiilor tehnice (studii de prefezabilitate și fezabilitate) necesare pentru pentru construcția
variantei de ocolire Pitești Vest, va fi asigurată și asistența tehnică pentru depunerea și aprobarea aplicației de finanțare. Valoarea totală a proiectului finanțat
din POIM 2014-2020 este de 3.408.262,39 lei, iar perioada de implementare este de 19 luni, respectiv între
1 ianuarie 2021 și 31 iulie 2022.
Sursa: universulargesean.ro

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență din
Călărași au anunțat că lucrările pentru construirea noului corp al unității medicale vor începe la jumătatea
lunii aprilie, iar investiția se ridică la 86,2 milioane de
lei, respectiv 17,5 milioane de euro.
Prin proiectul Companiei Naționale de Investiții se
va asigura modernizarea și eficientizarea în ansamblu
a Spitalului Județean 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 trei corpuri. Investiția are o durată de realizare de 40 de luni, din care patru sunt dedicate activității de proiectare. Astfel, 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.
Sursa: adevarul.ro

DÂMBOVIȚA

Lucrările la Piața Revoluției
din Târgoviște
au ajuns la final!

GIURGIU

Pavilion Administrativ,
inaugurat
la Florești Stoenești

Zona Pieței Revoluției din municipiul Târgoviște va fi
redeschisă circulației în scurt timp. În ultima perioadă au
fost realizate lucrări de desfacere integrală a pavimentului existent și de realizare a unui nou pavaj, diferențiat, în
funcție de specificul suprafeței. A fost instalat mobilier
urban modern – bănci cu copertină, rastel pentru biciclete, zonă de relaxare pentru grupuri, coșuri de gunoi selectiv, fântâni de băut apă. De asemenea, au fost create
generoase spații verzi gazonate și au fost plantați aproximativ 600 de arbori. În schimb, iluminatul exterior a fost
încastrat în pavaj, fapt ce va da o notă aparte zonei, mai
ales pe timp de noapte. Lucrările au debutat anul trecut,
în luna februarie, iar Proiectul „Reabilitare și Modernizare Piața Revoluției” a cuprins întreaga zonă pietonală de
la Bulevardul Libertății, prin fața fostei cofetării „Casata”, către Primăria Târgoviște, precum și trotuarul din fața blocurilor C și până la sediul ITM Dâmbovița.
Sursa: dambovitanews.ro
www.adrmuntenia.ro
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Vești bune pentru locuitorii din Florești Stoenești și
satele arondate din județul Giurgiu! De marți, 16 martie, a devenit funcțional noul Pavilion Administrativ al
primăriei. În noua clădire își desfășoară activitatea Registrul Agricol, Serviciul Impozite si Taxe si Societatea
de Administrare a Domeniului Public.
Evenimentul a avut loc în prezența autorităților publice locale și județene și în cadrul lui s-a discutat despre situația economică actuala a localității și s-au făcut pași în identificarea direcțiilor principale de dezvoltare locală. Totodată, au fost structurate nevoile și
prioritățile locale ale comunității în vederea dezvoltării sustenabile și creșterii calității vieții locuitorilor din
Florești Stoenești.
Sursa: giurgiu-tribune.ro
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IALOMIȚA

Încep lucrări
de reabilitare
pe două drumuri
importante
din Ialomița
Consiliului Județean Ialomița urmează să semneze
ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare pe două
drumuri cu importanță majoră pentru locuitorii din localitățile pe care le deservesc. Este vorba de DJ 306 A,
tronsonul Bordușelu - Ciochina și DJ 203 B, tronsonul
Gârbovi - limită cu județul Buzău.
Celelalte drumuri județene sunt în atenția Consiliului Județean Ialomița, aflându-se în diferite stadii de
accesare a finanțării pentru modernizare.
Sursa: adevarul.ro

TELEORMAN

Muzeul Județean
Teleorman:
Hermineta din jad alpin
de la Ciolăneștii din Deal

PRAHOVA

Hermineta din imagine (tesla) este din piatră și a
fost descoperită în campania arheologică din anul
1966, efectuată în așezarea de tip tell de la Ciolăneștii din Deal „Măgura Țui”, într-un nivel aparținând culturii Gumelnița (a doua jumătate a mileniului V î. Hr.).
Are o lungime de 6,9 cm, o lățime maximă de 4,4
cm și o grosime de 1,4 cm. Culoarea este verde-închis,
iar forma este prismatică, trapezoidală în plan. Tăișul
este drept, ascuțit, realizat printr-o fațetă oblică, iar
fețele laterale sunt drepte. Este deosebit de bine lucrată, din jad (omphacit jadeit) provenit din munții Alpi, zona Beigua (nord-vestul Italiei).
Topoarele, herminetele și dălțile din piatră șlefuită
au făcut parte din uneltele utilizate de toate populațiile neo-eneolitice.
Atunci când se confecționau din roci deosebite,
cum este jadul, ele deveneau și obiecte de prestigiu,
posibil ceremoniale, alături de piesele din aur, cupru,
scoici Spondylus și lamele foarte lungi din silex. Unele
dintre ele erau depuse și în morminte.
În neo-eneolitic, piese din jad alpin au circulat în
Europa Occidentală în special în Franța, Germania,
Marea Britanie, Italia și Spania. Descoperiri izolate sau făcut în Croația, Grecia, Turcia, Bulgaria și România.
Prezența lor atât de departe de centrul de exploatare al rocii demonstrează existența unor legături
strânse între comunitățile neo-eneolitice și a unor rute pe care circulau obiecte de prestigiu.
Sursa: ziarul-mara.ro

Universitatea Petrol-Gaze
din Ploiești va utiliza
energia geotermală
pentru încălzire și răcire
în campus
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești implementează un sistem hibrid de eficientizare energetică folosind energia geotermală, aplicat în campusul universității, al cărui termenul de finalizare este anul 2022.
Proiectul este finanțat din fonduri norvegiene în
valoare de 1,35 milioane de euro și cu cofinanțări de
240.000 de euro de la Consiliul Județean Prahova, respectiv 1700 de euro de la Universitatea Petrol-Gaze
din Ploiești.
Astfel, campusul UPG Ploiești va deveni unul dintre
puținele din Europa în care se utilizează energia geotermală pentru încălzirea/răcirea spațiilor din amfiteatre, laboratoare sau săli de cursuri. Este un sistem eficient energetic, prin care se reduc foarte mult cheltuielile de încălzire pe perioada sezonului rece, dar și
cheltuielile cu răcirea spațiilor pe timpul verii.
Sursa: zf.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 23 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.

