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Școala Gimnazială „B.P. Hașdeu” din municipiul Câmpina,
modernizată cu fonduri Regio
Primăria Municipiului Câmpina din județul Prahova a
primit fonduri Regio pentru îmbunătățirea infrastructurii de educație la nivelul municipiului Câmpina și implicit
a procesului educațional, prin crearea de noi spații necesare derulării activității educaționale în cadrul Școlii
Gimnaziale „B.P. Hașdeu” a celor peste 680 de elevi, cadre didactice și personal administrativ. Prin această investiție municipalitatea câmpineană și-a propus să reabiliteze și să modernizeze corpul de clădire existent în
care funcționează școala realizând lucrări de refacere
a instalațiilor, de reparație a tencuielii, de zugrăvire, de
înlocuire a tâmplăriei exterioare și interioare, precum și
efectuarea unei extinderi ce va deservi activitatea educațională a Școlii Gimnaziale „B.P. Hașdeu” prin construirea unei săli de sport care să găzduiască un teren de
handbal, minifotbal, baschet și gradene special amenajate pentru 250 de spectatori. De asemenea, se propune realizarea unor spații anexe sălii de sport: vestiare,
grupuri sanitare, magazii depozitate materiale sportive
și a unor spații de învățământ, care să corespundă normelor de funcționare a instituțiilor de învățământ.
(continuare în pagina 3)

V

ineri, 16 aprilie, Liviu Gabriel Mușat, directorul
general al Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, alături de Ioan-Alin
Moldoveanu, primarul municipiului Câmpina, au
semnat contractul de finanțare pentru proiectul
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
în Școala Gimnazială B.P. Hașdeu Municipiul
Câmpina”, în cadrul Programului 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”,
Obiectivul 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 A - Învățământul obligatoriu.
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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(continuare din pagina 2)
Proiectul va fi implementat în 67 de luni, în perioada
1 februarie 2018 – 31 august 2023, și are un buget cu
o valoare totală de 16.260.252,36 lei, din care aproape
13,82 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, peste 2,11 milioane de lei este finanțarea de la Bugetul Național, iar aproape 332 de mii de lei
este contribuția Primăriei Municipiului Câmpina.
Până la această dată, în cadrul Obiectivului specific
10.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru îmbunătățirea infrastructurii pentru învățământul obligatoriu, s-au transmis 62 de aplicații în valoare totală de 607
milioane de lei, ce au solicitat 550 de milioane de lei fonduri nerambursabile. Pentru 50 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de peste
546 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în
valoare de aproape 475 de milioane de lei.
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 807 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de aproape 84 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,14 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.
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Potențialii beneficiari din județul Prahova au transmis
556 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de aproape 5,58 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de peste 3,83 miliarde de lei. Pentru 203 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare
totală de peste 1,84 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri
publice în valoare de aproximativ 1,55 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 20 aprilie 2021

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Oportunitate de carieră în cadrul ADR Sud Muntenia
Concurs pentru ocuparea unui post de expert
în cadrul Serviciului Monitorizare, Direcția
Organism Intermediar POR, la biroul județean
Dâmbovița, în data de 27 aprilie 2021

Alte cerințe:
99Disponibilitate pentru deplasări în regiune și în țară.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de
e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data de 23
aprilie 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 27 aprilie 2021, începând cu ora 10.00, 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. 0242/331769, persoane de contact: Vișan Mariana - director, direcția OI POR, e-mail:
da.oi@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 Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1228/Concurs-BJ-Dambovita-SMP-27-04-2021.rar.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, în
data de 27 aprilie 2021, concurs pentru ocuparea unui post de expert
în cadrul Serviciului monitorizare proiecte POR, la Biroul Județean Dâmbovița din municipiul Târgoviște. Contractul individual de muncă va fi pe
durată determinată de 12 luni din momentul angajării (pentru înlocuirea unui angajat care are contractul individual de muncă suspendat).
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
9Studii
9
superioare absolvite cu diplomă de licență în una dintre următoarele ramuri de știință: inginerie civilă, inginerie electrică,
electronică și telecomunicații, inginerie geologică, mine, petrol și gaze, ingineria transporturilor, inginerie mecanică, științe economice;
99Capacitate de lucru în echipă;
99Capacitate de analiză și de sinteză;
99Rezistență la stres și la lucrul peste program.

Alina Raluca Cristache
• 14 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

Mariana Păduraru
• 13 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

Silviu Daniel Stan
• 13 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

La începutul acestei luni, colega noastră Alina Raluca CRISTACHE, expert, Serviciul evaluare, selecție și contractare proiecte POR, împlinește 14 ani de
activitate în Agenție!
Cu această ocazie, te felicităm
și-ți mulțumim pentru profesionalismul şi pentru consecvența
dovedite de-a lungul celor 14 ani,
în cadrul ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu multe succese!

În data de 15 aprilie, colega
noastră Mariana PĂDURARU, administrator, Serviciul administrativ, a împlinit 13 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie, dorim să o
felicităm și să-i mulțumim pentru colegialitatea și profesionalismul dovedite în cei 13 ani de
activitate susținută!
La Mulți Ani cu realizări pe
toate planurile!

În luna aprilie, colegul nostru
Silviu Daniel STAN, expert, Serviciul evaluare, selecțieși contractare proiecte POR, aniversează 13 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie, îl felicităm
și-i mulțumim pentru implicarea și
motivația manifestate prin activitatea desfășurată în cadrul Agenției!
La Mulți Ani cu împliniri în
toate domeniile!

www.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

Prima cerere de propuneri de la noul
Corp european de solidaritate 2021-2027

dere al mediului în rândul participanților și al organizațiilor participante;
99sprijinirea tranziției digitale prin proiecte și activități care stimulează competențele digitale, promovează
alfabetizarea digitală și dezvoltă înțelegerea riscurilor și
a oportunităților tehnologiei digitale;
99promovarea participării tinerilor la procesele democratice și la angajamentul civic.
Pe lângă aceste patru domenii de acțiune, programul va avea flexibilitatea de a adăuga priorități anuale,
pentru a aborda chestiuni urgente – cum este, în acest
an, urgența sanitară.
Pentru a participa la Corpul european de solidaritate, organizațiile trebuie să obțină o etichetă de calitate,
care atestă că desfășoară activități de solidaritate de înaltă calitate, în conformitate cu principiile, obiectivele
și cerințele programului. Orice organism public sau privat poate solicita finanțare, cu ajutorul agențiilor naționale ale Corpului european de solidaritate din toate statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program – Islanda, Liechtenstein, Turcia și Republica Macedonia de Nord. În plus, grupurile de tineri înregistrate
pe portalul Corpului european de solidaritate pot solicita în mod direct finanțare pentru proiecte de solidaritate pe care le dezvoltă și le conduc.
Perioada pentru depunerea cererilor, în cazul ambelor cereri de propuneri din cadrul noului program 20212027, începe la 15 aprilie și se încheie la 5 octombrie
2021. Cererile de acordare a etichetei de calitate pentru activități de voluntariat în spiritul solidarității pot fi
depuse oricând. Termenul de depunere a cererilor de
acordare a etichetei de calitate pentru activități de voluntariat în domeniul ajutorului umanitar este 22 septembrie 2021.
Sursa: caleaeuropeana.ro

C

omisia Europeană a lansat joi, 15 aprilie,
prima cerere de propuneri în cadrul noului
Corp european de solidaritate 2021-2027.
Corpul european de solidaritate îi sprijină pe
tinerii care doresc să se implice în activități de
voluntariat într-o varietate de domenii, de la
sprijinirea persoanelor aflate în dificultate la
sprijinirea acțiunilor în domeniul sănătății și al
mediului, în întreaga UE și în afara acesteia.

Prioritatea din acest an va fi sănătatea, voluntarii fiind mobilizați să lucreze la proiecte care vizează provocările din domeniul sanitar, inclusiv impactul pandemiei
de COVID-19, precum și redresarea, se arată în comunicatul oficial al Executivului.
Cu un buget specific de peste 1 miliard de euro pentru perioada 2021-2027, noul program oferă oportunități
pentru ca 275.000 de tineri să poată contribui la abordarea provocărilor societale și umanitare prin voluntariat
sau prin crearea propriilor proiecte de solidaritate.
Pentru primul an al noului program, sunt disponibile peste 138 de milioane EUR. Începând de anul viitor,
programul le va permite totodată tinerilor să se implice ca voluntari în activități de ajutor umanitar la nivel
mondial, contribuind astfel la abordarea provocărilor
umanitare din țările terțe sigure prin sprijinirea activităților de ajutor umanitar ale UE în țările respective.
Noul Corp european de solidaritate sprijină prioritățile politice generale ale UE, facilitând abordarea acestora de către organizații și tineri. Patru axe sunt evidențiate în mod special:
99promovarea incluziunii și a diversității;
99„înverzirea” proiectelor și încurajarea unui comportament responsabil și sustenabil din punctul de vewww.adrmuntenia.ro

Foto: euobserver.com
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DE FINANȚARE

NextGenerationEU: Comisia Europeană
va mobiliza până la 800 miliarde de euro
pentru redresarea economiei UE

are cu alți emitenți, inclusiv cu statele membre ale UE
și cu emitenții supranaționali. Datorită acestei abordări,
care va respecta bunele practici ale emitenților suverani,
Comisia va fi în măsură să mărească volumele necesare
în mod armonios și eficient, susține Executivul UE. Acest
lucru va atrage, de asemenea, investitori în Europa și va
consolida rolul internațional al monedei euro.
NextGenerationEU este principalul instrument UE
destinat relansării economice după criza provocată de
coronavirus. UE a convenit asupra acestui instrument ca
parte a unui pachet de relansare de peste 2.000 de miliarde de euro (în prețuri curente) sau de 1,8 mii de miliarde EUR (la prețurile din 2018), care cuprinde, de asemenea, bugetul pe termen lung pentru perioada 2021-2027.
Elementul central al instrumentului NextGenerationEU
este Mecanismul de redresare și reziliență – un instrument
care oferă granturi și împrumuturi pentru a sprijini reformele și investițiile în statele membre ale UE, în valoare totală de 723,8 miliarde de euro în prețuri curente.
Pentru a finanța NextGenerationEU, UE se va împrumuta de pe piețele de capital. Rambursarea se va efectua pe termen lung, până în 2058. Acest lucru va evita
apariția unei presiuni imediate asupra finanțelor naționale ale statelor membre, permițându-le acestora să își
concentreze eforturile asupra redresării.
Sursa: euractiv.ro

L

a mijlocul săptămânii trecute, Comisia
Europeană (CE) a anunțat strategia de
finanțare pentru imensul plan de redresare
economică al Uniunii Europene.

Executivul Uniunii Europene (UE) a luat măsuri pentru a se asigura că împrumuturile din cadrul instrumentului de redresare NextGenerationEU vor fi finanțate în cele mai avantajoase condiții pentru statele membre ale UE
și pentru cetățenii acestora. Comisia a spus că va utiliza o
strategie de finanțare diversificată pentru a mobiliza până la aproximativ 800 miliarde de euro, în prețuri curente, până în 2026, adică aproximativ 150 de miliarde de euro anual. Toate fondurile trebuie returnate până în 2058.
Executivul european va lansa o serie de instrumente
financiare (obligațiuni pe termen mediu și lung, dintre
care unele vor fi emise sub formă de obligațiuni verzi
NextGenerationEU și „EU-Bills”) pentru a menține un
anumit grad de flexibilitate în ceea ce privește accesul pe piață și pentru a gestiona nevoile de lichiditate
și profilul de scadență, utilizând o combinație de licitații și credite sindicalizate, pentru a asigura accesul eficient din punctul de vedere al costurilor la finanțarea necesară în condiții avantajoase.
În activitatea sa, Comisia se va coordona în continuwww.adrmuntenia.ro

Foto: ec.europa.eu
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Foto: hailaplimbare.ro

Vizită la Muzeul „Casa de Târgoveț Hagi Prodan”
din Ploiești, județul Prahova

ornamentele florale, specifice stilului brâncovenesc
destul de târziu.
Cu toate ca, inițial, aceasta a servit trebuințelor unei
familii, fiind locuită, ulterior, în secolul XX casa a devenit
primul muzeu al orașului. Începând cu anul 1957, „Casa de
Târgoveț Hagi Prodan” este parte a Muzeului de Istorie.
Sursa: identitatea.ro

M

Aici putem admira numeroase expozitii și opere de
artă. Printre cele mai reprezentative colecții sunt cele de origine orientală. Narghilelele, ciubucelele, chilimurile sunt câteva dintre cele mai importante obiecte
ale colecției. Tot în interiorul său putem admira țesături vechi cu specific românesc, documente, tipărituri,
obiecte de uz casnic ale gospodăriei, dar și numeroase
piese de mobilier, o icoană de la Ierusalim, datată 5 iunie 1819, ce a aparținut hagiului Prodan, și numeroasele piese de mobilier și obiectele de uz casnic-gospodăresc, realizate în ateliere vieneze sau locale, din alamă,
de la granița secolelor XVIII – XIX.
Începand cu anul 1985, aici a fost inaugurată Expoziția
dedicată poetului Nichita Stănescu care, deși temporară, a căpătat caracter permanent începând cu anul 1989.
Din punct de vedere arhitectural, destul de reprezentativă este decorațiunea în stuc ce datează din anul
1825. Atunci când o privești nu ai cum să nu îi remarci
www.adrmuntenia.ro

Foto: hailaplimbare.ro

uzeul „Casa de Târgoveț Hagi Prodan”
reprezintă un obiectiv turistic de maximă
însemnătate pentru municipiul Ploiești, ce
datează din anul 1785, încercând să identifice
o parte din stilurile țăranești ale regiunii.
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Încep lucrările
de reabilitare a Spitalului
de Recuperare Brădet

Elevii
Colegiului Barbu Știrbei,
implicați în programul
„Școli-ambasador ale
Parlamentului European”

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Spitalul de Recuperare Brădet, unitate sanitară aflată în administrarea Consiliului Județean Argeș, va intra într-un amplu proces de reabilitare. Astfel, de luni,
19 aprilie, va începe execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Creșterea Eficienței Energetice a Spitalului de Recuperare Brădet”. Proiectul depus de Consiliul Județean Argeș, cu o valoare totală de 4.273.336,36
lei, beneficiază de finanțare europeană prin Programul
Operațional Regional 2014-2020, din care 3.160.266,77
lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată, iar 1.113.069,59 lei este contribuția beneficiarului.
În cadrul proiectului se vor realiza lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și furnizare a apei
calde de consum, iluminat și ventilare, izolare termică la
exterior, termoizolarea la exterior a pereților supraterani
ai subsolului (soclu), termohidroizolarea terasei corpului
anexă, a planșeului sub pod și izolarea termică a planșeului peste subsol. De asemenea, se va construi o scară pe
structură metalică pentru evacuare în caz de incendiu.
Sursa: argesplus.ro

Elevi și profesori ai Colegiului Național Barbu Știrbei Călărași
sunt implicați în programul „Școli-ambasador ale Parlamentului European” (EPAS). Programul își propune să îi familiarizeze
pe elevii de liceu și pe cei din școlile profesionale provenind din
medii educaționale, sociale și geografice diferite în legătură cu
democrația parlamentară europeană, cu rolul Parlamentului
European și cu valorile europene. Elevii au, astfel, ocazia de a-și
înțelege drepturile în calitate de cetățeni ai Uniunii Europene și
de a învăța despre modul în care pot participa activ la viața democratică a Uniunii Europene. Pe 31 martie, ambasadorii juniori ai programului EPAS-Școli Ambasador ale Parlamentului European din România din cadrul Colegiului Național Barbu Știrbei Călărași (CNBS) au desfășurat o activitate de diseminare la
Școala Gimnazială ”Carol I” din Călărași, aceasta fiind doar una
din activitățile acestei echipe de proiect.
Sursa: infomuntenia.ro

Spitalul
Județean de Urgență
Giurgiu, modernizat
prin Compania Națională
de Investiții

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Se concretizează
Inelul 2 de centură
a municipiului Târgoviște!
La sfârșitul săptămânii trecute, Consiliul Județean Dâmbovița
a prezentat studiul de prefezabilitate pentru Inelul 2 de centură
(varianta ocolitoare), drum de legătură care va spori accesibilitatea în zona urbană a municipiului Târgoviște. Drumul va diminua
semnificativ atât traficul în comunele Aninoasa, Șotânga, municipiul Târgoviște, Dragomirești și Ulmi, dar va prelua și din transportul greu care tranzitează comuna Doicești. Lungimea totală a traseului este de 15,28 km. Se vor realiza 4 benzi, câte două pe sens,
iar fiecare bandă va avea 3,5 m. Zona dintre cele două sensuri va
fi delimitată cu parapete de tip semigreu de 3m lățime. Ca și suprafață a drumului, inclusiv bretele, aceasta este de 392.840 mp.
Drumul de centură va avea 2.400 metri de poduri și pasaje care,
însumate, au suprafața de 60.000 mp. Inelul de centură va fi prevăzut cu 5 intersecții amenajate cu sensuri giratorii sau noduri rutiere, o turbogirație la intersecția cu DN71, 9 pasaje rutiere și 3 poduri peste cursurile de apă pe care le întâlnește.
Sursa: dambovita24.ro
www.adrmuntenia.ro
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Joi, 15 aprilie, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru
reabilitarea, extinderea și dotarea corpurilor C1 și C2
ale Spitalului Județean de Urgență Giurgiu.
Astfel, lucrările au în vedere suplimentarea numărului
secțiilor medicale existente și, implicit, a paturilor pentru
pacienți, prin supraetajarea tronsoanelor existente și construirea a două tronsoane noi. De asemenea, vor fi realizate lucrări de modernizare a instalațiilor electrice, sanitare,
de ventilare și climatizare, de alimentare cu apă, de canalizare, precum și a celor de gaze medicale și pentru stingerea
incendiilor. Valoarea totală a investiției este de 130.205.000
de lei, iar durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni.
Sursa: mlpda.ro
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14 comune
din județul Ialomița
vor beneficia de serviciile
gratuite ale caravanei
medicale de sănătate
a plămânilor

INFO
JUDEȚE

IALOMIȚA

Foto: pixabay.com

Gospodării
izolate din comuna Măneciu
vor avea curent electric
generat de panouri
fotovoltaice
PRAHOVA

Coșereni, Adâncata, Balaciu, Albești, Ciulnița, Bucu,
Sudiți, Movila, Bordușani, Giurgeni, Gura Ialomiței, Mihail Kogălniceanu, Traian și Miloșești sunt comunele din
județul Ialomița care vor beneficia de serviciile caravanei de depistare activă a tuberculozei, începând din
19 aprilie. Este vorba despre accesul gratuit la serviciile medicale puse la dispoziție de cabinetul medical mobil dotat cu personal, aparatură de radiologie și diagnostic molecular rapid – cea mai avansată metodă de identificare a infecției cu bacilul tuberculozei – precum și un
program de inteligență artificială care ajută la depistarea tuberculozei dar și a altor patologii pulmonare.
Caravana de depistare activă a tuberculozei face
parte din cel mai mare proiect de depistare activă a tuberculozei derulat de România în ultimii 30 de ani. Este
un proiect finanțat din fonduri europene prin programul POCU și este implementat la nivel național de către Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, București cu sprijinul Ministerului Sănătății.
Sursa: obiectiv.net

Zeci de gospodării din comuna Măneciu, care nu sunt
racordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice,
vor beneficia de electricitate cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Primăria Măneciu a reușit să obțină finanțare printr-un program de instalare a sistemelor fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de
distribuție a energiei electrice și aflate la cel puțin doi kilometri distanță de rețea, proiectul autorității locale fiind selectat, iar contractul de finanțare – semnat cu Administrația Fondului pentru Mediu. În prezent, Primăria
Măneciu a lansat procedura de achiziție destinată lucrărilor de executie de instalații electrice aferente instalării unui număr de 45 de sisteme fotovoltaice de producere a energiei electrice, cât si execuția lucrărilor electrice de instalatii interioare si exterioare. Valoarea estimată aferentă contractului pentru instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate este de 945.378 de
lei fără TVA, astfel încât – pentru ca fiecare dintre gospodăriile beneficiare să aibă acces la acest program – un
singur sistem fotovoltaic nu trebuie să depășească valoarea de 21.008,40 lei, fără TVA, conform contractului de
finanțare care ar trebui să fie finalizat în patru luni de la
data emiterii ordinelor de începere a lucrărilor. Prin contract, se achiziționează sistemele fotovoltaice constând
în panou fotovoltaic, încărcător, baterii (acumulatori), invertor, materiale, conexiuni, siguranțe, modul înregistrare – stocare date și comunicație a acestora, structura de
montaj a sistemului și tabloul electric de curent continuu-alternativ. Tot prin contract trebuie achiziționată și
instalația electrică exterioară și vor fi asigurate montajul
și punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic.
Sursa: ziarulprahova.ro

1362
de tablete gratuite
pentru elevii din Zimnicea

TELEORMAN

Toți elevii zimniceni vor beneficia în cel mai scurt timp
de tablete gratuite pentru susținerea cursurilor online, întrucât Primăria Zimnicea a semnat contractul de achiziție a
1362 de tablete. Echipamentele sunt menite să completeze
procesul de digitalizare a școlilor din oraș. Investiția în sprijinul activității didactice vine să completeze acțiunea de anul
trecut, când au fost dotate toate sălile de clasă cu table inteligente/interactive și au fost asigurate conexiuni rapide
de internet. Trebuie subliniat faptul că termenul de livrare
al tabletelor este de 30 de zile, ceea ce înseamnă că la începutul lunii mai tabletele vor sosi. Valoarea contractului este de 11 miliarde de lei vechi, bani alocați din bugetul local.
Sursa: ziarul-mara.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 20 aprilie 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.

