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Pachetul de coeziune,
cu o valoare totală de 243 de miliarde de euro,
adoptat de Parlamentul European

P

arlamentul European a adoptat miercuri, 23
iunie, trei fonduri europene pentru consolidarea
coeziunii economice, sociale și teritoriale a UE,
cu o valoare totală de 243 de miliarde de euro.
„Pachetul de coeziune” cuprinde obiectivul de
cooperare teritorială europeană (Interreg), Fondul
european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul
de coeziune (FC), precum și Regulamentul privind
dispozițiile comune (CPR), un set de norme care
reglementează fondurile regionale, de coeziune și
sociale ale UE în următorii șapte ani.
Toate cele trei regulamente vor fi publicate în Jurnalul Oficial
al UE în data de 30 iunie și vor intra în vigoare în ziua următoare.
Din FEDR vor fi finanțate și cele opt Programe operaționale regionale pentru care Agențiile pentru dezvoltare regională românești sunt autorități de management în
viitorul cadru financiar european 2021-2027.
În conformitate cu noile norme privind dispozițiile comune,
atât Interreg, cât și fondurile regionale și de coeziune vor trebui să direcționeze cel puțin 30% din resursele lor către acțiuni
climatice, economia circulară și investiții în creșterea durabilă
și crearea de locuri de muncă. Acestea prevăd, de asemenea,
măsuri specifice pentru IMM-uri și regiunile ultraperiferice.

traperiferice). Resursele financiare, cu 3% mai mari decât
în perioada anterioară, sunt asigurate de pachetul financiar al Fondului european de dezvoltare regională.
Cooperarea transfrontalieră va primi 72,2% din aceste resurse, în timp ce cooperării transnaționale, interregionale și a regiunilor ultraperiferice i se vor aloca 18,2%,
6,1% și, respectiv, 3,5%. Până la 20% din fondurile programului Interreg pot fi alocate pentru proiecte mici.

Fondul European de Dezvoltare
Regională și Fondul de Coeziune

Regulamentul privind dispozițiile comune

Cu un buget de 243 de miliarde de euro (în prețurile din
2018) – aproximativ un sfert din cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027 – fondurile regionale și de coeziune reprezintă împreună cel mai mare instrument de investiții al
UE. În efortul de a contribui la redresarea în urma pandemiei COVID-19, acestea vor sprijini, de asemenea, cultura, turismul durabil, digitalizarea și creșterea rezilienței sistemului
de sănătate publică. Investițiile legate de energia nucleară
sau de combustibilii fosili sunt excluse de la sprijin, cu o excepție făcută pentru proiectele privind gazele naturale pentru a înlocui cărbunele, valabilă până la 31 decembrie 2025.

Legislația stabilește dispoziții comune pentru Fondul regional și de coeziune, Fondul de tranziție echitabilă, Fondul
social european Plus și Fondul european pentru pescuit, afaceri maritime și acvacultură. Împreună, instrumentele care
fac obiectul acestei legislații reprezintă aproximativ o treime
din bugetul total al UE pentru perioada 2021-2027, cu un total de 330 de miliarde de euro (în prețurile din 2018).
Pentru a primi finanțare din partea UE, țările vor trebui
să respecte Carta drepturilor fundamentale a UE, Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și Acordul de la Paris privind clima, să promoveze egalitatea de gen și să lupte împotriva discriminării.
Legiuitorii UE au ajuns la acorduri politice privind Fondul
european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, Interreg și Regulamentul privind furnizarea comună în decembrie 2020. Comisia pentru dezvoltare regională a aprobat acordurile în decembrie și martie, deschizând astfel calea pentru
adoptarea pozițiilor Consiliului în primă lectură la 27 mai.

Interreg: sprijin pentru proiecte transfrontaliere
și cooperare în regiunile învecinate ale UE
Interreg va avea un buget de 8,05 miliarde de euro (în
prețuri din 2018) pentru perioada 2021-2027, cu o rată
de cofinanțare de 80% în total (85% pentru regiunile ulwww.adrmuntenia.ro
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A fost modificat Ghidului Solicitantului
privind finanțarea elaborării documentației
tehnico-economice aferente proiectelor de infrastructură,
finanțată din POAT 2014-2020
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerului Inves
tițiilor și Proiectelor Europene a publicat Ordinul nr. 630/
18.06.2021 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul
Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră
de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau
drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice
(tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 855/2020.
www.adrmuntenia.ro

Prevederile Ordinului nr. 630/18.06.2021 au intrat în
vigoare începând cu data de 22 iunie 2021, data publicării documentului pe paginile de internet ale ministerului,
www.fonduri-ue.ro și www.mfe.gov.ro.
Ghidul modificat poate fi descărcat de pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > Planificare regională 20212027, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/
article/537/Ghid-POAT-5D-OMIPE-630-18-06-2021.zip,
sau de pe site-ul MIPE, în cadrul secțiunii Programe >
POAT > Implementare program > Ghidul Solicitantului,
link: https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/06/
b8cf54f96d88c51ef339c69776c68ddd.zip.

3

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #519
22 • 28 iunie 2021

INFO
ADR SUD MUNTENIA

Concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic
în cadrul Biroului juridic, în data de 14 iulie 2021,
la sediul central din municipiul Călărași
adrmuntenia.ro până la data de 12 iulie 2021, ora 17.00.
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 14 iulie
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: Pătra Rodica - șef birou juridic, e-mail:
juridic@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 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/1242/Concurs-biroul-juridic-14-07-2021.rar.

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia organizează, în data de 14 iulie
2021, concurs pentru ocuparea unui post
de consilier juridic în cadrul Biroului Juridic,
la sediul central din municipiul Călărași.
Contractul individual de muncă va fi pe durată
determinată de 12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
99Studii superioare absolvite cu diplomă de licență
în domeniul științelor juridice, specializarea drept;
99Experiență minim 6 luni în domeniul juridic;
99Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator.
Alte cerințe:
99Disponibilitate pentru deplasări în regiune.
Dosarele de înscriere se vor transmite online, la adresele de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro și juridic@
www.adrmuntenia.ro
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REGIO
2014-2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul
regiunii Sud Muntenia la data de 29 iunie 2021

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Peste 150 de milioane de lei pentru administrațiile
locale prin Fondul de Dezvoltare și Investiții

www.adrmuntenia.ro

re de transfer a sumelor, însoțită de documentele justificative.
Totodată, conform OUG 1/2020 se decontează cheltuielile efectuate până la data de 9 ianuarie 2020, din
contractele aflate încă în vigoare.
Sursa: mdlpa.ro
Foto: pixabay.com

Guvernul României a aprobat joi, 24 iunie, Ordonanța de urgență inițiată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor
de investiții din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții (FDI). Astfel, autoritățile publice locale, care au depus
cerere în acest sens pot primi finanțare. Suma totală a
cererilor de finanțare este de 153.031.537 lei.
Prin Ordonanța de urgență se asigură cadrul legal
pentru sursa de finanțare în vederea achitării sumelor
cuvenite beneficiarilor Fondului, care au contracte de
finanțare în derulare. Necesitatea aprobării OUG vine în
contextul în care Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației are obligația să deconteze cheltuielile determinate de preluarea Fondului de la Comisia
Națională de Strategie și Prognoză.
Ordonanța de Urgență prevede, totodată, ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare,
beneficiarii proiectelor de investiții pentru care există
contracte de finanțare în derulare să depună o solicita-
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Comisia Europeană sprijină cercetătorii
cu 822 de milioane de euro în 2021

C

omisia Europeană a anunțat marți, 22 iunie,
noi cereri de propuneri pentru a sprijini
formarea, dezvoltarea competențelor și evoluția
carierei cercetătorilor în cadrul Acțiunilor Marie
Sklodowska-Curie (MSCA), programul emblematic
de finanțare al UE din cadrul programului Orizont
Europa, dedicat învățământului doctoral și
formării post-doctorale.
tente de doctorat și de burse de studii postdoctorale în statele membre ale UE sau în țările asociate la programul Orizont Europa, cu scopul de a promova bunele practici ale MSCA. Aceasta include atât formarea internațională, intersectorială și interdisciplinară în domeniul cercetării, cât și mobilitatea internațională și trans sectorială a cercetătorilor în orice etapă a carierei lor. Cererea de propuneri pentru 2021,
cu un buget de 89 de milioane euro, se va deschide anul
acesta la 12 octombrie și se va încheia la 10 februarie 2022.
MSCA și cetățenii - aduce cercetarea mai aproape de
elevi și studenți, de familii și de publicul larg, în principal prin intermediul evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni. Această acțiune sporește gradul de sensibilizare cu privire la impactul muncii de cercetare asupra
vieții cetățenilor, asupra societății și asupra economiei și
promovează recunoașterea publică a științei și cercetării.
Ea urmărește, de asemenea, să stârnească interesul tinerilor pentru cercetare și pentru carierele științifice. Cererea pentru 2022, cu un buget de 15,5 milioane euro, va fi
deschisă în perioada 22 iunie - 7 octombrie 2021.
În cadrul programului Orizont Europa 2021-2027, MSCA va pune un accent mai puternic pe colaborarea intersectorială, în special între mediul academic și întreprinderi, precum și pe supravegherea și orientarea profesională eficace, prin intermediul Orientărilor MSCA
privind supravegherea. De asemenea, acțiunile vor promova comportamentele, managementul și activitățile
de cercetare sustenabile, în conformitate cu Pactul verde european, prin intermediul Cartei verzi a MSCA.
Lansat în 1990 și redenumit Acțiunile Marie Curie în
1996, programul contribuie la excelența cercetării și la stimularea creării de locuri de muncă, a creșterii și a investițiilor, prin faptul că dotează cercetătorii cu noi cunoștințe
și competențe și le oferă experiență internațională și intersectorială, în vederea ocupării în viitor a unor posturi importante în domeniul cercetării. În perioada 2014 - 2020,
programul a sprijinit peste 65.000 de cercetători din Europa și din afara acesteia, inclusiv 25.000 de doctoranzi.
Sursa: bursa.ro

Cu un buget total de 6,6 miliarde euro pentru perioada 2021 - 2027, Acțiunile Marie Sklodowska-Curie sprijină cercetători din întreaga lume, în toate etapele carierei lor și în toate disciplinele. Ele se adresează și instituțiilor, prin sprijinirea unor programe de doctorat și postdoctorale excelente, precum și a unor proiecte colaborative excelente de cercetare și inovare, prin sporirea
atractivității și a vizibilității instituțiilor la nivel mondial și
prin încurajarea cooperării dincolo de mediul academic,
inclusiv cu marile companii și cu IMM-urile.
În 2021, MSCA va pune la dispoziție aproximativ 822
de milioane de euro pentru a finanța cinci acțiuni principale prevăzute în programul de lucru. Astfel, rețelele
doctorale MSCA - pun în aplicare programe de doctorat
pentru formarea doctoranzilor atât în mediul academic,
cât și în alte sectoare, inclusiv în sectorul industrial și în
întreprinderi. Cererea de propuneri pentru 2021, cu un
buget de 402,95 milioane euro, s-a deschis marți, 22 iunie, și se va încheia la 16 noiembrie 2021.
Bursele de studii postdoctorale MSCA - consolidează
potențialul creator și inovator al cercetătorilor care dețin un doctorat și care doresc să dobândească noi competențe prin formare avansată și prin mobilitate internațională, interdisciplinară și intersectorială. Finanțarea
va fi disponibilă pentru cercetătorii care sunt pregătiți
să realizeze proiecte revoluționare de cercetare și inovare în Europa și în întreaga lume, inclusiv în sectorul
neacademic. Cererea de propuneri pentru 2021, cu un
buget de 242 de milioane euro s-a deschis marți, 22 iunie, și se va încheia la 12 octombrie 2021.
Schimburile de personal MSCA - dezvoltă o colaborare sustenabilă, la nivel internațional, intersectorial și
interdisciplinar, în domeniul cercetării și inovării, prin
intermediul schimburilor de personal. Programul contribuie la transformarea ideilor în produse, servicii sau
procese inovatoare. Cererea de propuneri pentru 2021,
cu un buget de 72,5 milioane euro, se va deschide anul
acesta la 7 octombrie și se va încheia la 9 martie 2022.
MSCA COFUND - cofinanțează programe noi sau exiswww.adrmuntenia.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Mănăstirea Turnu din județul Prahova este așezată
pe vatra unei străvechi așezări omenești ce are peste
două milenii de existență continuă. Aici s-au descoperit ruinele unui sat dacic și, în imediata lui apropiere, ruinele unei terme dintr-un castru roman. Prima menționare a Târgșorului ca localitate apare într-un hrisov din
6 august 1413 dat de Voievodul Mircea cel Bătrân ce cuprinde acordarea unor privilegii domnești negustorilor.
Astfel începe perioada de înflorire a cetății Târgșor.
Construit pe o movilă naturală, străjuită de ziduri puternice și înconjurată de râul Leaota, orașul era un bun adăpost
pentru domnitori, boieri și negustori. Însemnătatea lui a
crescut datorită situării pe drumul comercial ce lega Brașovul și Europa Apuseană de Constantinopol, determinându-i pe voievozii munteni să ridice aici o curte domnească.
Cronica Cantacuzinilor ne spune că cel dintâi care a făcut mănăstire în acest târg este Vlad Draculea Voievod,
tatăl lui Vlad Țepeș. Apoi Vladislav al II-lea se stabilește
un timp la Târgșor unde ridică o biserică în anul 1447. Vlad Țepeș (1448, 1456-1462, 1476), lasă la rândul lui aici,
la Târgșor, o mărturie peste veacuri: biserica din interiorul
curții domnești. Pisania păstrată menționează data sfințirii ei: 24 iunie 1461 și hramul, Sfântul Ierarh Nicolae.
Etapa cea mai înfloritoare a așezării începe odată cu
Voievodul Neagoe Basarab (1512- 1521) care numără
Târgșorul între „cetățile domniei mele”. Cele mai multe hrisoave ale acestui voievod sunt emise de la Târgșor. Matei Basarab ridică și el o biserică (după cum spune cronica) ale cărei ruine se mai vedeau încă pe la jumătatea veacului al XX-lea.
Ca urmare a comerțului înfloritor, negustorii de aici
ridică în anul 1536, lângă ruinele termei romane, o biserică, rămasă nepictată, cunoscută mai târziu ca Biserica Albă, avându-i ocrotitori pe Sfântul Ierarh Nicolae și
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon.
Continuând tradiția marilor domnitori, voievodul Mihnea Turcitul construiește la Târgșor o biserică în anul
1589, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, din care se
mai păstrează doar peretele dinspre miazăzi. Căzută în
ruină și uitare, biserica ridicată de Vlad Țepeș este restaurată în anul 1671 de Antonie Vodă din Popești (16691672) care, bătrân și simțindu-și sfârșitul aproape, o sfințește înainte de a fi repictată, adăugându-i un nou hram:
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Acum, sub păstorirea
Părintelui Stareț Daniil, noua obște începe slujirea și viețuirea monahală, aducând jertfă și laudă lui Dumnezeu.
Voievodul martir Constantin Brâncoveanu (1688-1714),
a cărui soție era nepoata lui Antonie Vodă, rânduiește zugrăvirea bisericii domnești din Târgșor. În anul 1752 domnitorul Grigorie II Ghica închină Mănăstirea Turnu Mănăstirii Sfântul Pantelimon din București, pentru ca printr-o
www.adrmuntenia.ro

Foto: turnu.ro

În vizită la Mănăstirea Turnu, cetate mănăstirească renăscută

dare anuală, egumenii de la Târgșor să ajute spitalul săracilor de la această mănăstire.
Urmează apoi o perioadă de decădere pricinuită de
desele războaie ruso-austro-turce și de necucernicia
oamenilor. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea ultimul stareț, arhimandritul Ruvim, este nevoit să construiască o
nouă biserică și chilii la celălalt capăt al moșiei mănăstirii, la Crângul lui Bot (actualul Târgșorul Nou). Egumenul Ruvim moare însă în chip misterios, obștea monahală de atunci se risipește, iar moșia mănăstirii rămâne în
administrația Eforiei Spitalelor Civile până la anul 1948.
În iunie 1997, Mănăstirea Turnu este reactivată, în august 1997 fiind transferați aici primii trei călugări de la
Mănăstirea Sfântul Nicolae-Balamuci. Acum încep lucrările de consolidare și reconstruire ale ansamblului mănăstiresc: în 1998 este consolidat zidul bisericii, în anul următor sunt montate noi clopote și așezământul este împrejmuit cu gard, în anul 2000 este montată Sfânta Masă veche și construit acoperișul bisericii. Din 2001 începe ridicarea clădirilor necesare bunei desfășurări a vieții mănăstirești: este construit etajul clădirii cu chiliile actuale din
gospodărie, o clădire pentru ateliere, un grajd pentru vite
și garaj. În 2006 este finalizată pictura bisericii (restaurare și completare cu pictură nouă), în 2007 este montat un
nou iconostas și o pardoseală nouă cu plăci din granit, tot
atunci realizându-se și încălzirea prin pardoseală.
La sfârșitul anului 2015 au fost finalizate lucrările de
restaurare a Ansamblului Monahal al Mănăstirii Turnu.
Astfel au fost reconstruite pe traseul vechilor fundații casa egumenească, corpul de chilii și zidurile de incintă, a
fost restaurată Biserica Albă, a fost consolidat tronsonul
de zid rămas al Bisericii lui Mihnea Turcitu, a fost consolidată fundația Bisericii lui Vladislav al II-lea, au fost consolidate fundațiile termelor romane și s-a realizat o copertină de protecție a acestora cu elemente din lemn lamelar.
Sursa: arhiepiscopiabucurestilor.ro
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Parteneriat
privind screening
pentru cancer în beneficiul
a 12.500 de persoane
din Argeș

Spațiu
urban pietonal multifuncțional
în zona centrală
a municipiului Călărași

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Luni, 28 iunie, s-a semnat contractul privind atribuirea serviciilor de proiectare și de execuție a lucrărilor în cadrul proiectului cu titlul „Reducerea emisiilor de
carbon în municipiul Călărași prin crearea unui spațiu
urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului”, finanțat prin Programul Operațional Regional
(POR) 2014-2020, Axa Prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Acesta cuprinde servicii pentru
elaborarea documentației tehnico – economice la stadiu PT + DDE, asistență tehnică din partea proiectantului + execuție lucrări prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrala a municipiului.
Proiectul are o valoare totală de 36.346.757,34 lei,
adică 7,65 milioane euro, cofinanțarea de 2% asigurată de UAT Municipiul Călărași fiind de 726.935,14 lei.
Durata de implementare a proiectului este de 30 de
luni din care execuția lucrărilor, 16 luni.
Sursa: informatiadecalarasi.ro

Consiliul Județean Argeș și Fundația Renașterea Pentru
Educație, Sănătate și Cultură au încheiat un parteneriat prin
care județul Argeș va beneficia de primul program de screening de cancer colorectal desfășurat vreodată în România,
prin intermediul ROCCAS II Sud-Muntenia. Conform statisticilor publicate de Globocan în 2020, cancerul colorectal se
situa pe locul 2 la incidența cancerelor la bărbați și pe locul
3 la femeile din România. Concret, este vorba despre organizarea de programe de sănătate și servicii orientate către
prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal pentru 12.500 de
persoane din jud. Argeș, dintre care minimum 59% aparțin grupurilor vulnerabile. Proiectul are în vedere furnizarea
serviciilor de sănătate prin programele regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor
precanceroase colorectale și vizează un număr de 12.500 cu
vârste între 50 și 74 de ani care vor beneficia de aceste servicii.
Sursa: jurnaluldearges.ro

Giurgiu
va avea o nouă
zonă de agrement,
grație fondurilor Regio

GIURGIU

DÂMBOVIȚA

Plămân artificial,
perfecționat prin inovația
realizată de un grup
de studenți din Târgoviște

Recent, Primăria Municipiului Giurgiu a semnat contractul pentru un proiectul ce vizează amenajarea spațiului de
agrement adiacent lacului Veriga, finanțat din Programul
Operațional Regional 2014-2020. Situat în partea de sud a
orașului și având o suprafață de aproximativ 10 ha, terenul
se va transforma în spațiu verde pe o suprafață de aproximativ 6 ha, odată cu implementarea tuturor activităților
prevăzute în proiect. Vor fi trei terenuri de tenis de câmp și
o zonă scenă destinată activităților culturale, sunt prevăzute
locuri și ansamble de joacă destinate copiilor de toate vârstele, inclusiv celor cu dizabilități, vor exista zone de relaxare de tipul foișoarelor, și, de asemenea, va fi o zonă destinată împătimiților jocurilor de șah sau table. Investiția de 15,9
milioane de lei, prevede amenajarea spațiilor verzi, alei pietonale și carosabile, precum și grupuri sanitare, cișmele cu
apă potabilă, sistem de iluminat și suporți pentru biciclete.
Sursa: cronicagiurgiuveana.ro

Andrei Florescu, Lucian Iordache, David Halip și Victor
Cernea sunt studenți în anul I la Universitatea Valahia din
Târgoviște - specializarea Automatică și au realizat un plămân artificial care poate fi programat să livreze o anumită cantitate de oxigen unui pacient, într-un anumit interval.
Robotul are o structură simplă, iar informațiile necesare
personalului medical sunt afișate pe un ecran LCD, alături
de setări care se pot regla în funcție de situație. Astfel de
sisteme există în lumea medicală dar la prețuri exorbitante
și la o scară mult mai mare. Dispozitivul realizat de studenții
dâmbovițeni va conduce la diminuarea costurilor și dimensiunii unui astfel de sistem vital în situații critice de la ATI.
Sursa: adevarul.ro
www.adrmuntenia.ro
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Centru
de pregătire profesională
pentru viitorii medici,
la Spitalul Județean
de Urgență Slobozia
IALOMIȚA

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Slobozia are în plan să aducă medici noi în cadrul instituției printr-o decizie îndrăzneață. În colaborare cu profesorii universitari din București, oficialii Spitalului Județean de Urgență Slobozia vor să transforme unitatea medicală într-un Centru de pregătire pentru medicii rezidenți.
La finalul rezidențiatului, proaspeții specialiști ar
putea alege să profeseze în spitalul unde s-au format,
lucru de mare ajutor, având în vedere că cele mai vulnerabile secții din punct de vedere al lipsei specialiștilor rămân Pediatria, Neonatologia, Neurologia, Cardiologia sau Unitatea de Primiri Urgențe.
Estimativ, unitatea medicală are nevoie de 15 specialiști pentru a-și putea desfășura activitatea în cele
mai bune condiții.
Sursa: independentonline.ro

Foto: bursa.ro

Parteneriat
cu CNAIR pentru viitorul
drum expres
Ploiești – Găești

PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova a aprobat proiectul de
hotărâre privind încheierea parteneriatului dintre județele Prahova, Dâmbovița și Compania Națională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru
realizarea drumului expres Găești-Ploiești. Autoritățile județene și-au exprimat astfel disponibilitatea de a
se implica în implementarea proiectului care va asigura, pe lângă o infrastructură modernă, și dezvoltarea zonei prin dinamizarea climatului de afaceri. Investiția este o prioritate nu doar pentru cele două județe, Prahova și Dâmbovița, ci una la nivel național, având în vedere că va asigura conectivitatea cu rețeaua
trans-Europeană de transport (TEN-T).
Contractul pentru studiul de fezabilitate și pentru
proiectul tehnic de execuție a fost semnat de către
CNAIR în august 2020 și are un termen de implementare de 24 de luni.
Drumul va pleca de la Găești, la intersecția cu A1
București – Pitești, și va ajunge până la Ploiești, în zona
autostrăzii A3. Șoseaua de mare viteză va avea o lungime de aproape 70 de kilometri, dintre care 25% sunt
pe teritoriul județului Prahova, și patru benzi de circulație, câte două pe sens. Traseul exact nu a fost stabilit cu exactitate până acum, atât în Dâmbovița, cât și în
Prahova, fiind încă în derulare discuții și dezbateri pentru alegerea celei mai bune dintre cele două variante
selectate dintr-un total de șapte avute în vedere inițial.
Sursa: telegrama.ro

TELEORMAN

Parcul din Videle
va fi modernizat!
În cadrul Consiliului Local al orașului Videle a fost
adoptat proiectul de hotărâre privind „aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru realizarea obiectivului de investiție: ‘Modernizare
Parc Videle’ în cadrul proiectului ‘Tales of Culture, History and Nature’ în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A Romania-Bulgaria cod
RoBg-413”.
Valoarea totală a proiectului este de 1.115.390,92
lei cu TVA, sumă utilizată pentru construirea unui foișor/bibliotecă pentru activități în aer liber, extinderea
aleilor pietonale și montarea stâlpilor fotovoltaici pentru iluminat. De asemenea, va fi construită o platformă pentru zona sportivă pentru care se achiziționează
6 aparate de fitness. Tot la acest capitol sunt incluse și
alte dotări, cum ar fi o scenă mobilă, trei corturi pentru evenimente, cinci toalete ecologice și multe altele.
Sursa: ziarulteleormanul.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,
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• Ionuț POPA, șef Birou Comunicare ,
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Biroul Județean TELEORMAN

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

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

Data publicării 29 iunie 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.

