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Marți, 28 septembrie a.c., Liviu Gabriel 
Mușat, directorul general al Agenției 

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
a participat, în calitate de moderator al 
panelului „Regiuni verzi” la conferința „Valori 
europene în cadrul regiunilor din România”, 
organizată de Agenție, alături de Asociația 
Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din 
România – Asociația ROREG.

În prima parte a evenimentului au luat cuvântul doam-
na Elisa Ferreira, comisarul european pentru coeziune și 
reforme care a prezentat viziunea Uniunii Europene asu-
pra dezvoltării regionale în perioada 2021-2027 și au fost 
prezentate aspecte din trecutul, prezentul și viitorul celor 
opt regiuni de dezvoltare ale României, precum și proiec-
te relevante din fiecare regiune. Cu această ocazie, direc-
torul ADR Sud Muntenia, Liviu Mușat a salutat descentra-
lizarea programelor operaționale regionale precizând că 
„în acest mod este posibilă astfel o individualizarea a pro-
gramelor, potrivit nevoilor fiecărei regiuni”.

În continuare, participanții la conferința online au pu-
tut asista la sesiuni de informare paralele, pe teme de in-
teres pentru perioada de programare 2021-2027, având 
în vedere că în acest moment sunt elaborate cele opt 
Programe Operaționale Regionale aferente regiunilor de 
dezvoltare ale României pentru viitorul ciclu financiar eu-
ropean, documente strategice ce vor fi adaptate nevoilor 
locale și care vor aduce decizia va fi mai aproape de au-
toritățile publice locale prin desemnarea Agențiilor pen-
tru Dezvoltare Regională ca Autorități de Management.

Cele patru teme ale panelurilor dedicate au fost: „Re-
giuni verzi”, „Instrumente de dezvoltare urbană”, „Regi-
uni inovatoare” și „Dezvoltarea capacității administrati-
ve la nivel regional”.

În cadrul secțiunii „Regiuni verzi” a conferinței, mo-
derată de Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR 
Sud Muntenia, au avut alocuțiuni Marco Migliara, ma-
nager de program în cadrul DG Regio a Comisiei Euro-
pene, Ovidia Caba, directorul Direcției Politici Regiona-
le, Programe din cadrul ADR Centru, Wladyslaw Ortyl, 
președintele Regiunii Podkarpackie din Polonia, Adrian 
Mărgărit, coordonator al Fondului pentru Tranziție Justă 
în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europe-
ne și Luminița Zezeanu, directorul Direcției Autoritate de 
Management POR din cadrul ADR Sud Muntenia, care a 
prezentat „Analiza infrastructurii verzi-albastre din regi-
unea Sud – Muntenia”, cu exemple practice de transfor-

mare a zonelor verzi-albastre din regiune.
Evenimentul, încheiat cu o sesiune de răspunsuri la 

întrebări primite de la participanți, a avut loc în cadrul 
proiectului „Sprijin pentru eficientizarea gestionării și im-
plementării FESI la nivelul autorităților publice locale de 
la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România” 
și și-a propus să fie un catalizator între nivelurile de poli-
tici europene, naționale, regionale și locale. Participanții 
din cele opt regiuni de dezvoltare ale României s-au pu-
tut familiariza cu valorile și principiile europene care vor 
ghida alocarea financiară pentru perioada 2021-2027, și 
au avut ocazia de a fi fost alături de decidenți și experți 
în dezbaterea unor teme relevante pentru activitatea 
autorităților publice locale, bazate pe guvernanță parti-
cipativă și capabile să folosească instrumente inovative 
în procesele de dezvoltare urbană și regională.

„Valori europene în regiunile din România”, 
conferință online dedicată administrației publice locale

Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud Muntenia

Luminița Zezeanu, director Direcția Autoritatea de Management POR

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Joi, 23 septembrie a.c., Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia a publicat Corrigendumul nr. 2 
la Ghidul pentru Apelul 4 privind elaborarea documen-
tației tehnico-economice aferente proiectelor de in-
frastructură finanțată din POAT 2014 – 2020, conform 
prevederilor din cadrul apelului „Sprijin pentru pregăti-
rea de proiectelor de infrastructură în domeniile mobi-
litate 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 tu-
rism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turis-
tic”, din cadrul Programul Operațional Asistență Tehnică, 
Axa Prioritară 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a 
pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și dise-
minarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul 
specific 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de pro-
iecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implemen-
ta proiecte mature, Acțiunea 1.1.1 - Asistență orizonta-
lă pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficia-
rii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și 
pentru potențialii beneficiari FESI.

Astfel, noul termen pentru transmiterea prin e-mail a 
fișelor de proiect este 8 octombrie 2021, ora 12:00, la 
adresa fise.proiecte@adrmuntenia.ro.

Pentru apelul 4, categoriile de solicitanți eligibili sunt:
• unitățile administrativ teritoriale (orașe, municipii, 

județe) pentru proiectele destinate mobilității urbane și 
regenerării urbane;

• județe individual sau parteneriate între acestea și/
sau între acestea și autorități publice locale pentru pro-
iectele destinate infrastructurii rutiere de interes jude-
țean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de le-
gătură.

O unitate administrativ teritorială poate obține sprijin 
financiar pentru documentația tehnico-economică afe-
rentă unui singur proiect/ domeniu, inclusiv în cazul unui 
județ care acționează în parteneriat cu alte unități admi-
nistrativ teritoriale sau care participă într-o asociație de 
dezvoltare intercomunitară în condițiile legii.

Sunt considerate eligibile proiectele noi sau, după 
caz, proiectele din listele de rezervă ale POR 2014-2020 
exclusiv pentru actualizarea documentațiilor tehnico-e-
conomice existente sau pentru continuarea acestora în 
vederea pregătirii pentru implementare a proiectelor.

Corrigendumul nr. 2 la Ghidul apelului 4, alături de 
Metodologia și anexele obligatorii, necesare depunerii 
fișelor de proiecte, pot fi consultate pe site-ul destinat 
planificării regionale, adrmuntenia.ro, secțiunea Despre 
noi > Activitatea ADR Sud - Muntenia > Dezvoltare regi-
onală > 2021-2027 > Planificare regională 2021-2027, ti-
tlul „Apelul 4 - fișe 5D”, link: https://www.adrmuntenia.
ro/download_file/article/628/corrigendum-2-apel-4-fi-
se-5D2.pdf.

Nou termen pentru transmiterea fișelor de proiect 
în cadrul celui de-al patrulea apel privind elaborarea 

documentației tehnico-economice aferente proiectelor 
de infrastructură finanțată din POAT 2014 – 2020!

Foto: pixabay.com

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:fise.proiecte%40adrmuntenia.ro?subject=
https://www.adrmuntenia.ro/planificare-regionala-20212027/static/1243
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/628/corrigendum-2-apel-4-fise-5D2.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/628/corrigendum-2-apel-4-fise-5D2.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/628/corrigendum-2-apel-4-fise-5D2.pdf
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În perioada 20 -22 septembrie 2021, în cadrul 
proiectului „Analiza Regională asupra 

infrastructurii verzi și albastre”, ADR Sud-Muntenia 
a organizat o serie de vizite în teren pentru a discuta 
ideile de proiecte identificate la nivelul județelor și 
orașelor regiunii Sud - Muntenia în acest domeniu.

Prin definiție, infrastructura verde-albastră reprezintă so-
luții proiectate care imită natura, conectând funcțiile hidrolo-
gice urbane (albastru) și spațiile verzi permeabile, cu beneficii 
de proiectare și planificare urbană mai largi, generând valoa-
re socială și de mediu pentru zonele vizate, abordând în ace-
lași timp provocările creșterii urbane și schimbărilor climatice.

Această analiză va include provocările de mediu cu care 
se confruntă zonele urbane și vizează să sprijine județele și 
orașele din regiunea Sud-Muntenia să identifice atât provo-
cările stringente de mediu, precum și principalele tipuri de in-
vestiții de infrastructură verde-albastră, eligibile a fi finanțate 
prin POR Sud Muntenia 2021 -2027. Investițiile în infrastruc-
tura verde-albastră vor viza lucrări, servicii și facilități pen-
tru a aborda riscul inundațiilor, a poluării și a atenua impac-
tul schimbărilor climatice, dar și pentru a furniza servicii eco-
sistemice suplimentare, cum ar fi îmbunătățirea calității apei, 
îmbunătățirea calității aerului, sechestrarea carbonului, ac-
tivități recreative, răcirea urbană, reducerea poluării fonice, 
creșterea biodiversității și valorile recreative adăugate.

Astfel, luni, 20 septembrie 2021 au avut loc primele dis-
cuții și vizite în teren în județele Călărași și Ialomița.

În prima parte a zilei, la sediul Consiliului Județean Că-
lărași au avut loc discuții cu reprezentanți ai consiliului ju-
dețean, precum și cu reprezentanți ai municipiilor Călărași 
și Oltenița. În continuare au fost vizitate locațiile proiecte-
lor propuse: Promenada și Portul Turistic, precum și Parcul 
de Agrement care se va dezvolta în zona „Lacul de argint”.

În partea a doua a zilei, discuțiile au continuat la sediul 
Consiliului Județean Ialomița cu reprezentanți ai consiliului 
județean și cu reprezentanți ai municipiilor Slobozia și Fe-
tești, urmate de vizite în teren la bazinul de retenție a apei 
pluviale din Slobozia și Coridorul Ialomița.

Marți, 21 septembrie 2021, discuțiile și vizitele în teren 
s-au desfășurat în județele Teleorman și Giurgiu.

În prima parte a zilei, la sediul Consiliului Județean Te-
leorman au avut loc discuții cu reprezentanți ai consiliului 
județean, precum și cu reprezentanți ai Primăriei Munici-

piului Alexandria. Astfel, consultantul împreună cu repre-
zentanții locali și reprezentanții ADR Sud Muntenia, a vizitat 
locația proiectului propus referitor la amenajarea și conso-
lidarea malurilor râului Vedea, locație situată în Parcul Pă-
durea Vedea din municipiul Alexandria.

În partea a doua a zilei discuțiile au continuat la Mânăs-
tirea Comana cu reprezentanți ai Consiliului Județean Giur-
giu, precum și cu reprezentanți ai Primăriei Comunei Co-
mana. Au fost vizitate Balta Comana și împrejurimile râu-
lui Neajlov.

Miercuri, 22 septembrie 2021, discuțiile și vizitele în te-
ren au vizat partea de nord a regiunii, și anume județele 
Dâmbovița, Prahova și Argeș.

Astfel, în prima parte a zilei, la sediul Consiliului Județean 
Dâmbovița au avut loc discuții cu reprezentanți ai Consililor 
județene Dâmbovița și Prahova, precum și cu reprezentanți 
ai Primăriei Municipiului Târgoviște și Primăriei Municipiului 
Ploiești, fiind discutate ideile de proiect propuse. Totodată, 
a fost vizitată albia râului Ialomița pentru a cărui regulariza-
re urmează a fi dezvoltat un proiect.

În partea a doua a zilei discuțiile au avut loc la sediul Pri-
măriei Municipiului Pitești cu reprezentanți ai primăriei, 
precum și cu reprezentanți ai Consiliului Județean Argeș. 
Aici discuțiile și vizitele în teren s-au concentrat pe conser-
varea biodiversității și protejarea faunei sălbatice prin ame-
najarea terenurilor slab utilizate și a suprafețelor degradate 
în scopul revitalizării zonelor urbane.

Menționam că aceste activități se desfășoară în cadrul 
contractului încheiat pentru realizarea „Analizei Regionale 
asupra infrastructurii verzi și albastre”.

Informații suplimentare privind „Analiza Regională asu-
pra infrastructurii verzi și albastre din regiunea Sud-Munte-
nia” pot fi găsite accesând link-ul https://www.adrmunte-
nia.ro/adr-sudmuntenia-a-demarat-studiul-privind--anali-
za-regionala-asupra-infrastructu/article/1470.

ADR Sud Muntenia a finalizat vizitele în teren
privind propunerile de proiecte referitoare

la infrastructura verde-albastră aferente
POR Sud Muntenia 2021-2027

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/adr-sudmuntenia-a-demarat-studiul-privind--analiza-regionala-asupra-infrastructu/article/1470
https://www.adrmuntenia.ro/adr-sudmuntenia-a-demarat-studiul-privind--analiza-regionala-asupra-infrastructu/article/1470
https://www.adrmuntenia.ro/adr-sudmuntenia-a-demarat-studiul-privind--analiza-regionala-asupra-infrastructu/article/1470
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia organizează, în data de 14 

octombrie 2021, concurs pentru ocuparea 
unui post de expert în cadrul Serviciului 
Gestionare, Evaluare și Monitorizare Program, 
Direcția Autoritatea de Management POR Sud 
- Muntenia, la sediul central din municipiul 
Călărași. Contractul individual de muncă cu 
normă întreagă va fi pe durată determinată de 
12 luni din momentul amgajării.

Cerințe obligatorii 
pentru ocuparea postului:

 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență 
în una dintre următoarele ramuri de știință: științe eco-
nomice, științe juridice;

 9Minim 5 ani experiență în activități de gestionare a pro-
gramelor finanțate din fonduri europene (programare stra-
tegică și elaborare și monitorizare scheme de ajutor de stat);

 9 Capacitate de lucru în echipă;
 9 Capacitate de analiză și de sinteză;
 9 Cunoștințe foarte bune de limba engleză (limba 

de lucru este engleza).

Alte cerințe:
 9Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adre-
sa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la 
data de 12 octombrie 2021, ora 17.00.

Concursul se va desfășura prin susținerea unui inter-
viu de selecție cu scopul de a verifica informațiile furni-
zate de candidat în dosarul de înscriere, de a verifica va-
loarea și relevanța experienței și cunoștințele din biblio-
grafie ale candidatului.

Interviurile se vor susține online prin intermediul 
platformei Skype, în data de 14 octombrie 2021, înce-
pând cu ora 10.00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/ 
331.769, persoană de contact: Mâțu Ioana - Șef birou 
resurse umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. 
Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și do-
cumentele necesare înscrierii la concurs pot fi consul-
tate și pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiu-
nea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Biblio-
grafii concursuri angajare, link: https://www.adrmunte-
nia.ro/index.php/download_file/document/1246/Con-
curs-SGEMP-14-10-2021.rar.

Concurs în data de 14 octombrie 2021 pentru ocuparea 
unui post de expert în cadrul Serviciului Gestionare, 

Evaluare și Monitorizare Program, Direcția Autoritatea 
de Management POR Sud Muntenia, la sediul central 

din municipiul Călărași

Marian GRADEA 
• 17 ani de ctivitate 

în cadrul ADR Sud Munteni

În data de 23 septembrie, colegul nostru  
Marian GRADEA, expert, Serviciul monitoriza-
re proiecte POR, împlinește 17 ani de activita-
te în cadrul ADR Sud Muntenia!

Pe această cale, îl felicităm și-i mulțumim 
pentru competență și pentru întreaga activita-
te desfășurată de-a lungul celor 17 ani în ca-
drul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia!

La Mulți Ani cu realizări în toate domeniile!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/docs/108/bibliografii-concursuri-angajare
https://www.adrmuntenia.ro/docs/108/bibliografii-concursuri-angajare
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1246/Concurs-SGEMP-14-10-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1246/Concurs-SGEMP-14-10-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1246/Concurs-SGEMP-14-10-2021.rar
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Miercuri, 22 septembrie a.c., Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației a publicat Ordinul nr. 
1336/21.09.2021 pentru aprobarea Metodologiei pri-
vind ajustarea prețurilor aferente materialelor de con-
strucții pentru contractele de achiziție publică.

Astfel, beneficiarii contractelor de finanțare înche-
iate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-
2020 pot ajusta contractele de achiziție publică sau con-
tractele sectoriale de lucrări prin actualizarea prețurilor 
aferente materialelor, conform Metodologiei aprobate 
prin Ordinul MDLPA nr. 1336/21.09.2021.

Documentul a fost aprobat pentru a pune în aplicare 
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, iar pentru a 
permite operarea cât mai facilă a modificărilor presupu-
se de actualizarea prețurilor, metodologia este însoțită 
de tabele de calcul.

Ordinul MDLPA nr. 1336/21.09.2021, alături de ta-
belele de calcul, pot fi descărcate de pe site-ul dedicat 
implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvol-
tare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, sec-
țiunea Program > Documente, titlul „Legislație 2021”, 
link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/documente/sta-
tic/1252.

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 imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

A fost aprobată Metodologia privind ajustarea prețurilor 
aferente materialelor de construcții pentru contractele 

de achiziție publică!

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
http://2014-2020.adrmuntenia.ro
https://2014-2020.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
https://2014-2020.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 29 septembrie 2021

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Comisia Europeană a aprobat 
Planul de redresare și reziliență al României,

în valoare de 29,2 miliarde euro

Luni, 27 septembrie a.c., Comisia Europeană 
a adoptat o evaluare pozitivă a Planului 

de redresare și reziliență al României, care va 
putea primi, astfel, din partea UE granturi în 
valoare de 14,2 miliarde EUR și împrumuturi 
în valoare de 14,9 miliarde EUR în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență (MRR). 
Această finanțare va sprijini implementarea 
măsurilor esențiale în materie de investiții 
și reforme cuprinse în Planul de redresare și 
reziliență al României și va contribui în mod 
crucial la ieșirea României mai puternică din 
pandemia de COVID-19.

Mecanismul de Redresare și Reziliență este instru-
mentul principal al inițiativei NextGenerationEU, care va 
furniza până la 800 de miliarde EUR (în prețuri curen-
te) pentru a sprijini investițiile și reformele în întreaga 
UE. Planul României face parte dintr-un răspuns coordo-
nat fără precedent al UE la criza provocată de pandemia 
de COVID-19, menit să abordeze provocările europene 

comune prin adoptarea tranziției verzi și a celei digitale, 
precum și să consolideze reziliența economică și socială 
și coeziunea pieței unice.

Comisia Europeană a evaluat planul României pe ba-
za criteriilor stabilite în Regulamentul privind Mecanis-
mul de Redresare și Reziliență, analizând, în special, da-
că investițiile și reformele cuprinse în plan sprijină tran-
ziția verde și cea digitală, contribuie la soluționarea efi-
cace a provocărilor identificate în cadrul semestrului 
european și consolidează potențialul de creștere, crea-
rea de locuri de muncă și reziliența economică și socia-
lă a României.

Asigurarea tranziției verzi 
și a tranziției digitale a României

În evaluarea sa, Comisia a constatat că planul Româ-
niei alocă 41 % din suma totală măsurilor de sprijinire a 
tranziției verzi. Printre aceste măsuri se numără și elimi-
narea treptată a producției de energie electrică pe bază 
de cărbune și lignit până în 2032.

(continuare în pagina 9)

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 8)
Reformele care promovează transportul sustenabil 

includ decarbonizarea transportului rutier, impozitarea 
ecologică, stimulente pentru vehiculele cu emisii zero și 
transferul modal către transportul feroviar și transportul 
pe apă. Planul pune, de asemenea, un accent puternic 
pe îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor priva-
te și publice.

Planul României alocă 21% din suma totală unor mă-
suri de sprijinire a tranziției digitale. Printre acestea se 
numără măsuri de digitalizare a administrației publice și 
a întreprinderilor, de îmbunătățire a conectivității, a se-
curității cibernetice și a competențelor digitale și de dez-
voltare a unui sistem integrat de e-sănătate și telemedi-
cină. Se preconizează că măsurile de sprijinire a digita-
lizării educației vor contribui la dezvoltarea competen-
țelor atât în rândul elevilor, cât și al profesorilor și vor 
fi susținute prin măsuri de modernizare a laboratoare-
lor școlare și de creare a unor laboratoare inteligente 
(smart labs). Participarea la un proiect multinațional este 
prevăzută sub forma unui proiect important de interes 
european comun (PIIEC) în domeniul microelectronicii.

Consolidarea rezilienței economice 
și sociale a României

Planul României include un set amplu de reforme și 
investiții care se consolidează reciproc și care contribu-
ie la abordarea eficace a tuturor provocărilor economi-
ce și sociale evidențiate în recomandările specifice adre-
sate României sau a unei părți semnificative a acestora.

Se preconizează că realizarea reformelor și a investi-
țiilor în domeniul social și educațional va aborda o serie 
de vulnerabilități și deficiențe structurale de lungă du-
rată. Planul prevede măsuri de consolidare a adminis-
trației publice, inclusiv prin îmbunătățirea eficacității sis-
temului judiciar și prin combaterea corupției, precum și 
măsuri de sprijinire a investițiilor private, în special pen-
tru IMM-uri, și de îmbunătățire a mediului de afaceri 
prin reducerea obligațiilor administrative pentru între-
prinderi. Se preconizează că reformele prevăzute în plan 
în domeniul educației și al locurilor de muncă vor crea o 
piață a forței de muncă mai puternică, favorizând creș-
terea economică. Reformele emblematice privind elimi-
narea treptată a cărbunelui și decarbonizarea transpor-
turilor, precum și investițiile care promovează tranziția 
verde și tranziția digitală ar trebui să stimuleze compe-
titivitatea și să facă economia mai sustenabilă în gene-
ral. Ca urmare a reformelor și a investițiilor din domeniul 
educației incluse în plan, reziliența socială ar trebui să 
crească. Datorită forței de muncă bine calificate și redu-
cerii părăsirii timpurii a școlii, economia ar trebui să de-
vină mai rezilientă la șocurile viitoare, iar populația, mai 
adaptabilă la modelele economice în schimbare.

Sprijinirea proiectelor emblematice 
de investiții și de reformă

Planul României propune proiecte în toate cele șapte 
domenii emblematice ale UE. Este vorba despre proiec-
te de investiții specifice care abordează aspecte comu-
ne tuturor statelor membre, în domenii care creează lo-
curi de muncă și creștere economică și care sunt nece-
sare pentru tranziția verde și cea digitală. Ca exemplu, 
planul românesc include un proiect de construire a unei 
infrastructuri guvernamentale securizate de cloud com-
puting care va permite interoperabilitatea platformelor 
și a serviciilor de date ale administrației publice, favori-
zând adoptarea serviciilor publice digitale pentru cetă-
țeni și întreprinderi, precum și introducerea cărților de 
identitate electronice pentru 8,5 milioane de cetățeni.

Planul oferă suficiente detalii cu privire la modul în 
care autoritățile naționale vor preveni, depista și corec-
ta cazurile de conflict de interese, corupție și fraudă le-
gate de utilizarea fondurilor.

Etapele următoare
Comisia a adoptat luni, 27 septembrie, o propunere de 

decizie în care se prevede că se acordă României granturi 
în valoare de 14,2 miliarde EUR și împrumuturi în valoare 
de 14,9 miliarde EUR în cadrul Mecanismului de redresa-
re și reziliență. În principiu, Consiliul are acum la dispoziție 
patru săptămâni pentru a adopta propunerea Comisiei.

Aprobarea planului de către Consiliu ar permite plata 
a 3,6 miliarde EUR sub formă de prefinanțare, și anume 
13% din suma totală alocată României.

Comisia va autoriza următoarele plăți pe baza îndeplini-
rii satisfăcătoare a jaloanelor și a țintelor prezentate în pla-
nul de redresare și reziliență, reflectând progresele înregis-
trate în ceea ce privește implementarea investițiilor și a re-
formelor.

Sursa: ec.europa.eu

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ec.europa.eu
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Marți, 21 septembrie, Comisia Europeană (CE) a lan-
sat noua aplicație Erasmus+, marcând o nouă etapă în di-
gitalizarea programului Erasmus+. Noua aplicație, dispo-
nibilă în toate limbile Uniunii Europene, va oferi fiecărui 
student o legitimație europeană de student digitală, va-
labilă în întreaga UE.

Datorită noii aplicații, care funcționează pe sistemele 
Android și iOS, elevii vor putea:

 9 să caute și să selecteze destinația lor dintre parte-
nerii universității;

 9 să semneze contractul de studii online;
 9 să descopere evenimente și sfaturi utile de la și 

despre destinația lor și să ia legătura cu alți elevi și să 
obțină legitimația europeană de student pentru a avea 
acces la servicii, muzee, activități culturale și oferte spe-
ciale în universitatea și țara gazdă.

În prezent, peste 4.000 de universități sunt implicate 
în rețeaua Erasmus Without Paper (Erasmus fără hârtie), 
care le permite să facă schimb de date în condiții sigu-
re și să identifice mai ușor contractele de studii. Aceas-
tă cooperare digitală permite introducerea și recunoaș-
terea pe scară largă a legitimației europene de student.

Sursa: ec.europa.eu

Datele statistice arată o creștere 
substanțială a producției de cereale, ceea 

ce plasează regiunea Sud - Muntenia pe locul 
al treilea într-un clasament privind recolta de 
cereale, întocmit de Eurostat.

Clasamentul Eurostat, întocmit pe baza datelor din 
2019, vizează recolta totală de cereale din fiecare regi-
une. Pe primul loc se regăsește regiunea Centru - Valea 
Loarei din Franța, cu o recoltă de 9,3 milioane de tone, 
urmată de regiunea Bayern din Germania, cu 7,9 milioa-
ne de tone. Sud Muntenia, regiunea care cuprinde jude-
țele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Pra-
hova și Teleorman, apare pe locul 3 în clasamentul Eu-
rostat, cu 7,3 milioane de tone.

Alte două regiuni de dezvoltare din România, Sud-Est 
și Vest, mai apar în top 10, într-un clasament în care re-
găsim în total patru zone din Franța, trei din România, 
două din Germania și una din Spania.

Autorii studiului arată că aproape 38% din suprafa-

ța Uniunii Europene e reprezentată de terenuri agricole 
cultivate, ceea ce subliniază importanța acestui segment 
de activitate atât pentru economia statelor membre cât 
și pentru menținerea valorilor culturale. Studiul vorbeș-
te și despre măsurile luate în ultimii ani la nivelul Uniunii 
pentru sprijinirea afacerilor în acest domeniu și în speci-
al a investițiilor într-o agricultură sustenabilă.

Sursa: telegrama.ro

Regiunea Sud Muntenia, locul 3 în Uniunea Europeană 
la producția de cereale

Legitimație europeană de student,
integrată într-o nouă aplicație Erasmus+ lansată de Comisia Europeană
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Vila Ștefănescu din Câmpulung Muscel, 
transformată în muzeu, atrăgea, în anul 

1928, atenția specialiștilor în arhitectură, 
grație proiectului de restaurare realizat de 
unul dintre cei mai celebri arhitecți români.

Monument de arhitectură din secolul al XVIII-lea, 
construit în stil muscelean, cu parter și etaj, Casa Ștefă-
nescu din strada Republicii nr. 5 este cea mai veche con-
strucție civilă a Câmpulungului. Clădirea a fost constru-
ită în anul 1735 de către tetrilogofătul Ștefănescu, ulti-
mul proprietar fiind avocatul Gheorghe Ștefănescu, de 
aici și numele vila „Gică Ştefănescu”.

Imobilul care găzduiește Secția de etnografie și artă 
populară a Muzeului Municipal este și un veritabil mo-
nument de artă veche românească. Clădirea emblema-
tică a fost restaurată în anul 1928 de către celebrul ar-
hitect câmpulungean Dumitru Ionescu Berechet, al că-
rui portofoliu de lucrări conține peste 400 de proiecte 
impresionante prin diversitate, cel care din 1930 până în 
1963 a fost arhitectul-șef al Patriarhiei Române, timp în 
care a proiectat peste 100 de biserici noi. De altfel, Du-
mitru Ionescu Berechet și-a și luat doctoratul în arhitec-
tură cu lucrarea care a vizat Vila Ștefănescu, pentru care 
a primit și premiul Salonului oficial de profil.

Clădirea a căpătat aspect de locuință tipică din zona 
Muscel, având două etaje și un foișor larg, cu stâlpi din 
lemn sculptat și acoperișul din șiță. În interior se găsesc 

camere cu bolți arcuite, uși cu ancadramente din piatră 
sculptată și ferestre cu vitralii pe teme istorice. Se păs-
trează de asemeni căminele arhaice din teracotă smăl-
țuită și mobilierul rustic, specific satului muscelean. În 
anul 1952, aici este reorganizat Muzeul Orășenesc Câm-
pulung cu colecțiile istorie, științele naturii, artă popula-
ră, artă plastică, iar 26 de ani mai târziu, în 1977, devine 
Secția de etnografie și artă populară a aceluiași muzeu. 
Cei care o vizitează pot vedea aici interioare țărănești 
specifice zonei Muscel, colecții impresionante de cera-
mică și port popular specific zonei, dar și diverse obiecte 
specifice multiplelor ocupații tradiționale din mediul ru-
ral care conturează o imagine aproape completă a Mus-
celului tradițional. De altfel, chiar lângă clădire poate fi 
admirată statuia unei țărănci ce poartă o maramă speci-
fică  Muscelului, o lucrare semnată de cunoscutul sculp-
tor Constantin Baraschi, originar din orașul Câmpulung.

Sursa: adevarul.ro

Vila Ștefănescu din Câmpulung Muscel,
veritabil monument de artă veche românească

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Primăria orașului Topoloveni a elaborat un Plan de ac-
țiune pentru energie durabilă și climă până în anul 2030. 
În acest context, pentru administrația din Topoloveni dez-
voltarea durabilă a orașului reprezintă o preocupare con-
stantă. Prin angajamentul asumat în „Planul de Acțiune 
pentru Energie Durabilă și Climă în Orașul Topoloveni” – 
PAEDC, vor fi adoptate măsuri pentru diminuarea emisii-
lor de CO2 la nivel local cu cel puțin 40% până în 2030 (fa-
ță de 1990) și pentru îmbunătățirea rezilienței localității în 
fața impactului pe care îl vor avea schimbările climatice.

Investind în mod planificat în proiecte în domeniul 
energiei durabile, Topoloveniul se alătură miilor de co-
munități locale europene care urmează această cale, 
fiind, totodată, semnatare ale Convenției Primarilor.

Proiectele propuse prin PAEDC vor conduce la re-
ducerea emisiilor de CO2 printr-un consum mai mic de 
energie, la reducerea facturilor cu energia pentru re-
zidenții acestora vor permite îmbunătățim capacității 
de a evita sau diminua impactul unor dezastre natu-
rale provocate de modificări ale variabilelor climatice.

Sursa: epitesti.ro

Plan de acțiune
pentru energie durabilă 

și climă la Topoloveni

Elevii și profesorii din Școala cu clasele I-VIII Corbii Ma-
ri și Școala Gimnazială Dragomirești din județul Dâmbo-
vița vor continua să învețe anul acesta în laboratoare di-
gitale complet echipate cu tablete și echipamente IT prin 
programul Digitaliada. În plus, ei vor putea utiliza peste 
3.500 de lecții, teste și exerciții pentru diferite discipline, 
o secțiune nouă în Platforma Digitaliada dedicată Evalu-
ării Naționale, precum și noile ghiduri de predare cu aju-
torul resurselor digitale la limba și literatura română pen-
tru ciclul gimnazial pe care programul le pune la dispozi-
ție gratuit tuturor profesorilor și elevilor din țară. 

Peste 800 de școli (elevi, profesori și părinți) sunt în-
rolate și utilizează Platforma Digitaliada, un sistem de 
management școlar care pune la dispoziție în mod gra-
tuit toate facilitățile necesare pentru învățarea online.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Peste 870 de elevi 
dâmbovițeni continuă 
programul Digitaliada

Lucrările pasajului denivelat superior DN 21-Drajna de-
marează în această toamnă, în ședința de Guvern din da-
ta de 22 septembrie 2021 fiind aprobate amplasamentul 
și exproprierile pentru execuția pasajului denivelat superi-
or DN 21, km 105+500, conform variantei finale a studiului 
de fezabilitate. Valoarea totală a sumelor individuale a des-
păgubirilor pentru cele 35 de proprietăți cu suprafața tota-
lă de 194.709 mp, aflate pe coridorul de expropriere al lu-
crărilor, este de 606,59 mii de lei. Prin proiectul „Pasaj de-
nivelat superior pe DN 21 km 105+500”, implementat pe 
raza localității Dragalina din județul Călărași, va fi realizată 
o supratraversare pe DN21, cu o lungime de 2,739 km (pa-
saj denivelat 305 m). Valoarea investiției este de peste 98 
milioane de lei, fără TVA, din fonduri externe nerambur-
sabile, iar termenul de execuție este de 1 an și jumătate.

Sursa: opiniacalarasi.ro

Lucrările
pasajului Drajna demarează 

în această toamnă

Săptămâna trecută s-a desfășurat conferința de lansa-
re a proiectului „Servicii integrate  pentru grupuri vulnerabi-
le – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale”, ce are 
ca obiectiv general oferirea de servicii sociale în comunități, 
ca modalitate modernă și eficientă de a ajuta persoane cu 
probleme de sănătate, fie că este vorba despre adulți cu di-
zabilități, copii sau persoane vârstnice.

Inițiativa, lansată de Fundația Estuar și Asociația Four 
Change în colaborare cu Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Giurgiu, are drept 
scop dezvoltarea locală în domenii precum: educație, ocu-
pare, asistență socială, locuire și antidiscriminare.

Proiectul va fi implementat în opt localități din județele 
Giurgiu (Vânătorii Mici, Florești Stoenești, Stănești, Izvoarele, 
Găiseni, Letca Nouă) și Prahova (Bucov, Dumbrava), având 
un număr total de 1.265 de beneficiari și utilizează un grant 
în valoare de 2.088.669 Euro oferit de Islanda, Lichtenste-
in și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, 
DGASPC Giurgiu contribuind cu o suma echivalentă înce-
pând cu 2023, în perioada de sustenabilitate a proiectului.

Sursa: giurgiuveanul.ro

Proiect
privind servicii integrate 

pentru grupuri vulnerabile, 
lansat în județul Giurgiu

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU
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Alte șapte contracte de finanțare din cadrul Progra-
mului Județean de Dezvoltare Locală - Ialomița 2021 
au fost semnate marți, 21 septembrie, de Consiliul Ju-
dețean Ialomița. Albești, Adâncata, Stelnica, Slobozia, 
Fetești, Vlădeni și Axintele sunt beneficiarele sumelor 
puse la dispoziție prin intermediul Asociației de Dez-
voltare Intercomunitară Ialomița.

Până în acest moment, Consiliul Județean Ialomița a 
semnat un număr de 57 de contracte și cât de curând 
toate cele 60 de UAT-uri din județ membre ale Asocia-
ției de Dezvoltare Intercomunitară care au depus pro-
iecte își vor putea începe investițiile propuse în cadrul 
acestui program.

Sursa: obiectiv.net

Alte șapte
 contracte semnate

de administrațiile locale 
prin ADI Ialomița

Aproximativ 7 milioane de lei vor ajunge în conturile 
unor unități administrativ teritoriale din județul Teleor-
man pentru plata unor lucrări finanțate prin PNDL. Mai 
exact, 6.965.090 este suma virată de către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației primări-
ilor din 9 localități teleormănene.

Astfel, în comuna Ciuperceni vor ajunge cei mai 
mulți bani, este vorba despre 2.109.327 de lei. Pe lo-
calități situația se prezintă astfel: Frăsinet - 603.361 de 
lei, Didești - 1.153.611 lei, Drăcșănei - 318.550 de lei, 
Frumoasa - 1.212. 393 de lei, Olteni - 246.114 lei, Ră-
doiești - 403.491 de lei, Roșiori de Vede - 266.706 lei și 
Ștorobăneasa - 651.533 de lei

Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat 
prin Ordonanța de Urgență nr. 28 din 10 aprilie 2013, 
actualizată, este cel mai important program multianu-
al de finanțare cu fonduri de la bugetul de stat. Progra-
mul are ca obiectiv general echiparea unităților admi-
nistrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, 
de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, 
sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de 
acces la căile de comunicație, iar valorile alocărilor mul-
tianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele în-
scrise în contractele de finanțare multianuale încheiate 
între minister și beneficiarii obiectivelor de investiții.

Sursa: infotr.ro

Nouă
 comune teleormănene 

vor primi bani
pentru achitarea unor 

lucrări finanțate prin PNDL
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Joi, 23 septembrie a.c., s-a lansat la Ploiești 
Structura regională Sud Muntenia a Patronatului 

Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR).

Noua structură reunește oameni de afaceri tineri din 
toate județele regiunii Sud - Muntenia: Prahova, Dâm-
bovița, Argeș, Giurgiu, Teleorman, Călărași și lalomița.

PTIRSM are ca scop susținerea, apărarea, promova-
rea și reprezentarea intereselor profesionale, econo-
mice și sociale ale tinerilor întreprinzători de la nivelul 
regiunii Sud Muntenia. Asociația a luat naștere la iniți-
ativa a 15 membri fondatori ce vin cu experiență rele-
vantă din calitatea lor de specialiști, profesori, experți 
și doctori în domenii precum juridic, financiar, contabi-
litate, comunicare, vânzări și producție, și vine în spriji-
nul tinerilor întreprinzători cu acțiuni clare și informații 
complete din spectrul antreprenorial – legislativ.

Sursa: prahovabusiness.ro

La Ploiești
s-a lansat Patronatul 

Tinerilor Întreprinzători 
din Regiunea 
Sud Muntenia

PRAHOVA

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://obiectiv.net
http://infotr.ro
http://prahovabusiness.ro


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

Biroul Județean PRAHOVA
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

Biroul Județean TELEORMAN
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

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.
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Data publicării 29 septembrie 2021

Se distribuie gratuit

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 Operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se dorește 
informarea publicului țintă despre activitatea 
instituțiilor membre ale Reţelei de Informare 
REGIO Sud Muntenia și despre cele mai 
importante evenimente organizate de 
acestea în județele regiunii.
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