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Au fost publicate regulamentele europene
pentru cadrul financiar 2021-2027!
Miercuri, 30 iunie, au fost publicate în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 231 regulamentele europene ce reglementează gestionarea fondurilor nerambursabile în exercițiul financiar european 2021-2027.
Astfel, JOUE L 231 cuprinde următoarele acte legislative:
• Regulamentul (UE) 2021/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a
Fondului pentru o tranziție justă;
• Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a
Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a
Regulamentului (UE) nr. 1296/2013;
• Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
• Regulamentul (UE) 2021/1059 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare exwww.adrmuntenia.ro

ternă;
• Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a
dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul
de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul
european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor
fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.
Actul oficial poate fi descărcat de pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.
adrmuntenia.ro, secțiunea Despre noi > Activitatea ADR
Sud – Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > Pla
nificare regională 2021-2027, titlul „Legislație UE”, link:
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/538/OJ_L_2021_231_FULL_RO_TXT.pdf sau de
pe site-ul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2021:231:TOC.

2

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #520
29 iunie • 6 iulie 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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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul
regiunii Sud Muntenia la data de 6 iulie 2021
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DE FINANȚARE

Viziunea pe termen lung a Comisiei Europene
pentru zonele rurale
comune ale comunităților rurale. Comisia va facilita acest
cadru prin intermediul rețelelor existente și va încuraja
schimbul de idei și de bune practici la toate nivelurile.
Comisia a mai prezentat, de asemenea, un Plan de acțiune pentru a stimularea dezvoltării rurale durabilă, coerentă și integrată. Mai multe politici ale UE oferă sprijin zonelor rurale, contribuind la dezvoltarea echilibrată, echitabilă, ecologică și inovatoare a acestora. Printre
acestea, politica agricolă comună (PAC) și politica de coeziune vor fi esențiale pentru sprijinirea și punerea în aplicare a acestui plan de acțiune, fiind însoțite, în același
timp, de o serie de alte domenii de politică ale UE care, împreună, vor transforma această viziune în realitate.
Viziunea și planul de acțiune identifică patru domenii de acțiune, sprijinite de inițiative emblematice, pentru a permite ca zonele rurale să fie:
99mai puternice: concentrarea pe capacitarea comunităților rurale, pe îmbunătățirea accesului la servicii
și pe facilitarea inovării sociale;
99conectate: îmbunătățirea conectivității, atât în
ceea ce privește transportul, cât și a accesului digital;
99reziliente: conservarea resurselor naturale și eco
logizarea activităților agricole pentru a contracara schim
bările climatice, asigurând, în același timp, reziliența socială prin oferirea accesului la cursuri de formare și la diverse oportunități de locuri de muncă de calitate;
99prospere: diversificarea activităților economice și
îmbunătățirea valorii adăugate a activităților agricole și
agroalimentare și a agroturismului.
Comisia va sprijini și va monitoriza punerea în aplicare a Planului de acțiune rurală al UE și îl va actualiza periodic, pentru a se asigura că acesta rămâne relevant. De asemenea, Comisia va continua să colaboreze
cu statele membre și cu actorii din zonele rurale pentru
a menține un dialog privind problemele din aceste zone. În plus, se va introduce o condiție de adaptabilitate
la mediul rural, cu ajutorul căruia politicile UE vor revizuite dintr-o perspectivă rurală. Scopul este de a identifica mai bine și de a lua în considerare impactul și implicațiile potențiale ale unei inițiative politice a Comisiei privind locurile de muncă din mediul rural, creșterea
economică și dezvoltarea durabilă.
În cele din urmă, în cadrul Comisiei va fi înființat un
observator rural pentru a îmbunătăți în continuare colectarea și analiza datelor privind zonele rurale. Acesta
va furniza probe pentru a contribui la elaborarea politicilor în ceea ce privește dezvoltarea rurală și pentru a
sprijini punerea în aplicare a planului de acțiune rurală.
Sursa: ec.europa.eu

M

iercuri, 30 iunie, Comisia Europeană
a prezentat o viziune pe termen lung
pentru zonele rurale ale UE, identificând
dificultățile și preocupările cu care se
confruntă acestea și evidențiind unele dintre
cele mai promițătoare oportunități de care
dispun aceste regiuni.

Pe baza previziunilor și a consultărilor ample cu cetățenii și cu alți actori din zonele rurale, viziunea prezentată propune un Pact rural și un Plan de acțiune rurală,
care au scopul de a face zonele noastre rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere.
Pentru a răspunde cu succes mega tendințelor și provocărilor generate de globalizare, urbanizare și îmbătrânire și pentru a profita de beneficiile tranziției verzi și
digitale, sunt necesare politici și măsuri care să țină seama de condițiile locale, care să țină seama de diversitatea teritoriilor din UE, de nevoile lor specifice și de
punctele forte relative ale acestora.
În zonele rurale din întreaga UE media de vârstă este
mai ridicată decât în zonele urbane și va începe să scadă încet în următorul deceniu. Atunci când sunt însoțite de o lipsă de conectivitate, de o infrastructură subdezvoltată și de lipsa unor oportunități diverse de ocupare a forței de muncă și de un acces limitat la servicii,
acest lucru face ca zonele rurale să fie mai puțin atractive pentru a trăi și a munci. În același timp, zonele rurale sunt factori activi în tranziția verde și digitală a UE.
Atingerea obiectivelor ambițiilor digitale ale UE pentru
2030 poate oferi mai multe oportunități pentru dezvoltarea durabilă a zonelor rurale dincolo de agricultură și
silvicultură, dezvoltând noi perspective pentru dezvoltarea sectorului de prelucrare și, în special, a serviciilor
și contribuind la îmbunătățirea distribuției geografice a
serviciilor și a industriilor.
Această viziune pe termen lung pentru zonele rurale
ale UE urmărește să abordeze aceste dificultăți și preocupări prin: valorificarea oportunităților emergente ale
tranziției verzi și digitale ale UE și a învățămintelor desprinse din pandemia de COVID-19; identificarea mijloacelor de îmbunătățire a calității vieții rurale; realizarea
unei dezvoltări teritoriale echilibrate și stimularea creșterii economice.
Un nou Pact rural va implica actori de la nivelul UE,
național, regional și local, pentru a sprijini obiectivele comune ale viziunii, pentru a promova coeziunea economică, socială și teritorială și pentru a răspunde aspirațiilor
www.adrmuntenia.ro
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M

iercuri, 30 iunie, în cadrul Conferinței
anuale a Instrumentului de sprijin tehnic,
Comisia a lansat o nouă cerere de propuneri
de proiecte pentru Instrumentul de sprijin
tehnic (IST), cu scopul de a sprijini proiectele
de reformă ale statelor membre în 2022.

Foto: pixabay.com

O nouă cerere de propuneri de proiecte
pentru sprijinirea reformelor

Până la 31 octombrie 2021, ca parte a cererii de propuneri de proiecte, statele membre pot propune cereri
de sprijin tehnic pentru reforme într-o gamă largă de
domenii, cum ar fi tranziția verde și digitală, diversitatea, finanțele publice și private, migrația, mediul de afaceri, sănătatea sau educația. Statele membre pot solicita, de asemenea, sprijin prin IST pentru pregătirea și
implementarea planurilor lor de redresare și reziliență.
Cererea anuală de propuneri de proiecte IST este deschisă tuturor solicitărilor din partea autorităților publice din statele membre.
Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira,
a declarat: „Pandemia de coronavirus a schimbat modul
în care oamenii trăiesc și lucrează. Ea ne-a adus, de asemenea, aminte de rolul important al unei administrații publice eficiente. Sprijinul tehnic oferit de Comisie reprezintă o oportunitate importantă care permite statelor membre să definească și să implementeze reforme
de succes. IST are rolul de a ajuta statele membre să-și
consolideze capacitățile, să acceseze expertiză și să fac
schimb de experiență, pentru o creștere durabilă și favorabilă incluziunii.”
Conferința anuală a IST reunește reprezentanți din
toate statele membre responsabile de implementarea
reformelor pentru a invita statele membre să-și propună cererile de sprijin pentru reformele pe care intenționează să le efectueze cu sprijinul expertizei furnizate prin IST. Pe lângă prezentarea oportunităților generale oferite statelor membre prin ITS, pentru a le ajuta
să răspundă nevoilor lor specifice de asistență tehnică,
conferința va fi, de asemenea, o ocazie pentru prezentarea proiectelor emblematice de asistență tehnică propuse, pentru care statele membre ar putea opta în contextul cererii de propuneri de proiecte IST 2022. Proiectele propuse au fost selectate pe baza faptului că sunt în
mare măsură necesare în toate statele membre și sunt
legate de prioritățile de top ale UE pe care statele membre le aplică deja. Ca atare, vizează sprijinirea statelor
membre în dobândirea rezilienței și în realizarea reformelor menite să stimuleze creșterea. Cele 13 proiecte
emblematice de asistență tehnică propuse vor include,
www.adrmuntenia.ro

de exemplu, sprijin pentru reforme în domeniul tranziției verzi și al tranziției digitale, reforme pentru o administrație publică mai eficientă și digitală, coordonare regională, finanțe digitale, integrarea emigranților și turism.
Pentru a se bucura de succes, reformele trebuie să
implice toate părțile interesate. Prin urmare, în cadrul
conferinței IST vor fi organizate sesiuni și mese rotunde,
precum și ateliere interactive pentru un dialog orizontal și o cooperare autentică între administrația publică,
sectorul privat și societatea civilă.
Comisia a lansat în această lună un nou site web dedicat sprijinirii reformelor. O hartă interactivă permite căutarea de detalii privind domeniile de politică vizate de
sprijinul oferit prin IST, privind rolul administrației publice, precum și toate detaliile privind proiectele sprijinite.
În perioada iulie-septembrie 2021, vor fi organizate evenimente specifice la nivel național pentru a prezenta noua
cerere de propuneri de proiecte IST și pentru a sprijini statele membre să-și pregătească cererile de sprijin tehnic.
Statele membre pot depune cererile de sprijin prin
IST până la 31 octombrie 2021.
IST este instrumentul prin care Comisia oferă sprijin
tehnic pentru reforme în statele membre ale UE și face
parte din cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027 și
din Planul de redresare pentru Europa. Obiectivul general al instrumentului este promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii, prin sprijinirea eforturilor statelor membre de implementare a reformelor.
IST se bazează pe succesul predecesorului său, Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS).
Prin intermediul PSRS, Comisia a furnizat sprijin tehnic,
începând cu 2017, tuturor celor 27 de state membre, în
cadrul a peste 1 000 de proiecte.
Sursa: ec.europa.eu
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Proiect de peste 110 milioane de lei din fonduri UE,
pentru digitalizarea sectorului public

Domeniile finanțate sunt cele cu impact semnificativ în procesul de debirocratizare și eficientizare a statului, având consecință directă, pe de o parte, despovărarea cetățeanului, în termeni de timp și bani, iar pe de altă parte, un acces simplificat la servicii esențiale, ca de
exemplu, cele de sănătate.
În total, pentru digitalizarea sectorului public sunt
alocate 522,1 milioane de lei, potrivit MIPE.
Sursa: euractiv.ro

O

Proiectul, care este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, presupune colectarea
și integrarea, la nivel național, într-o singură platformă,
toate datele deschise furnizate în timp real de instituții,
asigurându-se în acest fel o maximizare a nivelului de
transparență a serviciilor publice.
Implementarea proiectului va avea drept rezultate
costuri reduse de operare, flexibilitate în dezvoltarea
de noi servicii online și alinierea la standardele europene, susține MIPE.
Ministerul are deschise, prin Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020, 4 apeluri de proiecte pentru digitalizarea serviciilor esențiale, cu ajutorul cărora
vor fi implementate sisteme informatice integrate, care
vor facilita accesul cetățenilor la servicii eficiente, operative și moderne, a mai precizat instituția.
www.adrmuntenia.ro

Foto: pixabay.com

investiție de 110,75 milioane de lei (circa
24 milioane de euro) din fonduri europene
este prevăzută pentru finanțarea digitalizării
sectorului public, prin E-Guvernare și Open
Data, a anunțat marți Ministerul Investițiilor și
Proiectelor Europene.
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Foto: romanialapas.ro

Cascada Capra – una dintre cele mai frumoase
și spectaculoase cascade din țară

Caprei și după ce trecem ultimul pod peste acesta (la
ramificația marcajului triunghi galben spre Portița Arpașului, traseul 14), traversăm spre vest zona inferioară a Piciorului Caprei, până în apropierea cascadei. La
mică distanță spre est de cascadă părăsim șoseaua urcând spre nord o scurtă porțiune abruptă. Mai sus, întâlnim poteca marcată cu bandă albastră, pe care o urmăm spre nord pe versantul vestic al Piciorului Caprei.
Vom depăși două trepte glaciare, după care ajungem la
Lacul Capra (2.249 m alt.), lângă Monumentul alpiniștilor. În acest punct întâlnim poteca marcată cu bandă roșie, care ne va conduce în Șaua Capra, de unde vom coborî în Căldarea Bâlea pe traseul 4 în sens invers.
Sursa: cjarges.ro

C

Cascada izvorăște din Lacul Capra, aflat la o altitudine de 2.241 de metri, și are o cădere spectaculoasă,
de aproximativ 40 de metri înălțime. Datorită debitului
foarte mare de apă, cascada rezistă și în sezonul rece,
apa acesteia înghețând doar în iernile geroase.
Aflându-se exact la marginea șoselei, cascada este foarte accesibilă și oferă o priveliște de neuitat, fiind o adevărată încântare pentru cei care vin să o admire. În zona cascadei se află Cabana Capra (la 4 km distanță), Lacul Bâlea (la 5 km distanță) și Barajul Vidraru (la 49 km distanță).
Traseul turistic care poate fi urmat este Cabana Capra – Cascada Caprei – Lacul Capra, cu marcaj de culoare albastră, fiind un traseu de vară cu o durată aproximativă de trei ore la urcare și două la coborâre. De la
Cabana Capra pornim spre nord, trecem podul peste
Râul Capra și continuăm urcușul pe Transfăgărășan cca.
2 km. Parcurgem astfel 1,5 km însoțiți de Pârâul Fundu
www.adrmuntenia.ro

Foto: romanialapas.ro

unoscută și sub denumirea de Cascada
Iezerului, Cascada Capra este una dintre
cele mai impresionante cascade din țara
noastră. Este situată pe versantul sudic al
Munților Făgăraș, la altitudinea de 1.690 metri,
chiar lângă Transfăgărășan, între Cabana Capra
și Lacul Bâlea, pe DN7C.
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Sala polivalentă
din Pitești va fi finalizată
cu opt luni înainte de termen
ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

JudețulCălărași, membru
al „Rețelei economice
a regiunilor celor Trei Mări”

În luna noiembrie a acestui an, la Pitești va fi finalizată cea mai modernă sală polivalentă din România,
investiție ce va fi gata cu opt luni înainte de termenul
prevăzut în contract, adică iunie 2022.
Lucrările de construire au început în iunie 2020, iar
viitoarea sală polivalentă din Pitești va avea aproximativ 4.900 de locuri și cel puțin 210 locuri de parcare.
Deja au fost realizate 117 locuri de parcare, urmând ca
alte 93 de locuri de parcare să fie realizate în această
vară. Valoarea contractului pentru viitoarea sală polivalentă din Pitești se ridică la 99,4 milioane de lei, inclusiv TVA. Sala Polivalentă din Pitești va putea găzdui
chiar și concerte. Mai trebuie spus că proiectul este finanțat prin Compania Națională de Investiții.
Sursa: adevarul.ro

Județul Călărași este parte a „Rețelei economice a
regiunilor celor Trei Mări”, o platformă de cooperare
directă între administrațiile locale a 12 țări europene:
România, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia,
Lituania, Letonia, Estonia, Austria, Slovenia și Croația.
A fost semnat actul de înființare al acestei rețele economice prin semnarea Declarației de la Lublin, în prezența președintelui Poloniei, Andrzej Duda, a premierului țării, Mateusz Morawiecki și a numeroși înalți demnitari din
țările membre. Semnatarii acestei declarații sunt reprezentanții a 32 de regiuni, printre care Boemia Centrală,
Austria de Jos și Bratislava. România este reprezentată de
opt județe. Obiectivul aderării la această platformă o reprezintă posibilitatea de a avea o cooperare deschisă cu
toate regiunile administrative ale celor 12 state, de a crea
proiecte comune și de a folosi de experiența acestora în
implementarea marilor proiecte de dezvoltare.
Sursa: obiectiv-online.ro

DÂMBOVIȚA

Fosta Școală de Cavalerie
din Târgoviște va fi reabilitată

Încep
lucrările pentru modernizare
grădiniței Căsuța Fermecată
din Giurgiu
GIURGIU

Consiliul Județean Dâmbovița a semnat contractul
de finanțare pentru proiectul „Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii Fosta Școală de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița”. Bugetul total al investiției este de 12 milioane
de lei, fiind alcătuit din fonduri norvegiene și contribuția Consiliului Județean Dâmbovița.
Curând va fi scoase la licitație proiectul tehnic și execuția lucrărilor, în urma cărora se vor realiza conservarea și
restaurarea clădirii Fostei Școli de Cavalerie din Târgoviște, astfel încât să fie păstrate unicitatea și semnificația istorică a acesteia. La finalul lucrărilor, ce vor dura 35 de luni,
în fosta Școală de Cavalerie vor putea fi organizate evenimente culturale naționale și internaționale și se va realiza
un film de animație cu tema „Cavaleria română în istorie”.
În prezent clădirea fostei Școli de Cavalerie din Târgoviște este administrată de Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște. Școala de Ofițeri de Cavalerie a fost inaugurată
ceremonial abia în 1919 în prezența regelui Ferdinand
I, fiind una dintre instituțiile reprezentative ale învățământului militar românesc, care a funcționat la Târgoviște între 1910 și 1948.
Sursa: defenseromania.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEȚE

Proiectul „Modernizare grădinița Căsuța Fermecată (nr.4) – Giurgiu” presupune modernizarea și consolidarea întregii clădiri a grădiniței, mărirea capacității
acesteia prin extinderea corpului existent și reabilitarea energetică. Lucrările în interior constau în refacerea pereților, înlocuirea tâmplăriei și a obiectelor sanitare. De asemenea, în cadrul proiectului, vor fi amplasate două scări exterioare de evacuare și vor fi realizate trei uși de evacuare la nivelul parterului. Nu în
ultimul rând, proiectul include și dotarea grădiniței cu
mobilier specific.
Proiectul a primit finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” și are o valoare totală de 1.473.818,96 lei fără TVA, iar durata lucrărilor de
execuție este de opt luni, cu posibilitate de prelungire.
Sursa: realitateadegiurgiu.net
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S-a încheiat
modernizarea DN2C –
Smirna – Iazu – DN21 A

IALOMIȚA

Autoritățile din județul Ialomița au finalizat modernizarea DJ 203F, DN2C( Grivița) - Smirna-Iazu-Scânteia-Valea Ciorii- DN21A.
Valoarea contractului a fost de 23.069.816,54 lei cu
TVA. După modernizare, conform autorităților județene,
va crește gradul de siguranță privind accidentele rutiere atât în localități cât și în afara acestora, timpul de parcurgere va scădea, la fel ca și volumul de praf din aer. Lucrările prevăzute au avut ca scop compensarea totală a
uzurii fizice și morale și ridicarea caracteristicilor tehnice ale drumului și părților anexe (scurgerea apelor, circulația pietonală, siguranța circulației) la nivelul impus de
categoria de drum din care face parte, ținând cont atât de condițiile prezente cât și de cele de perspectivă,
au anunțat reprezentanții Consiliului Județean Ialomița.
Sursa: adevarul.ro

Foto: pixabay.ro

PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova
alocă 200.000 lei pentru
activități non-profit
Consiliului Județean Prahova va aloca 200.000 lei
pentru activități non-profit de interes județean, finanțarea fiind nerambursabilă din fonduri publice, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Proiectele care vor fi transmise vor face parte din
domeniile Cultură și Învățământ, Sănătate, Tineret, Protecția Mediului și Sport, finanțările nerambursabile aplicate variind între 5.000 lei (valoarea minimă) și 40.000 lei
(valoarea maximă). De finanțarea cea mai generoasă vor
beneficia proiectele dedicate Sportului de performanță,
unde CJ Prahova va aloca între 15.000 și 40.000 lei.
Condițiile pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice și pentru implementarea acestora sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat pentru acest an și care poate fi consultat pe site-ul CJ Prahova: http://www.cjph.ro/files/
Documente/Anunturi/2021/HCJ-Ghid-ONG.pdf.
Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte,
în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul Județului Prahova, cu respectarea principiilor de liberă concurență, eficacitate a utilizării fondurilor publice, transparență, tratament egal,
excludere a cumulului, neretroactivitate și cofinanțare.
Acest program are ca obiectiv principal sprijinirea proiectelor de interes public în vederea stimulării contribuției sectorului non-profit la creșterea și încurajarea participării active a cetățenilor la viața socială a comunității.
Sursa: ziarulincomod.ro

TELEORMAN

Achiziții de echipamente
medicale la Spitalul Județean
de Urgență Alexandria
În anul 2021, la Spitalul Județean de Urgență Alexandria au fost livrate și puse în funcțiune echipamente medicale noi, în valoare de 3.073.606 de lei: 5 aparate de ventilație mecanică; 1 aparat de ventilație mecanică pentru
nou-născuți; 4 defibrilatoare; 1 masă ortopedică chirurgicală; 1 aparat anestezie; 20 de infuzomate; 30 de injectomate cu senzor de presiune cu o seringă; 4 aspiratoare chirurgicale; 2 aspiratoare secreții mobil; 2 autoclave de
30 l; 1 sistem compact non-invaziv încălzire pacient; 1 sistem portabil pentru video intubații; 2 mese chirurgicale; 2
lămpi scialitice. De asemenea, au fost recepționate noile
echipamente medicale și nemedicale achiziționate în cadrul proiectului „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”:
1 videolaringoscop; 1 ventilator portabil, model Ventway,
cu accesorii incluse; 1 ventilator fix, model Monnal T60, cu
accesorii incluse; 2 defibrilatoare EVO II; 1 aparat electrocardiograf; 1 aparat de radiologie mobil pentru urgențe; 5
monitoare pulsoximetru. Valoarea totală a acestor echipamente este de 759.912,85 lei, fără TVA.
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 6 iulie 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.

