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Școala de la Inuri a luat ființă în anul 1830, fiind transformată,
în prezent, în muzeu.
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ADR Sud Muntenia, la seminarul online
privind politicile de eficiență energetică și de mediu,
organizat în cadrul proiectului SHREC
Marți, 19 octombrie 2021, reprezentanții ADR Sud
Muntenia au participat, în cadrul proiectului SHREC „Utilizarea energiilor regenerabile pentru sprijinirea tranziției
către o economie cu emisii scăzute de carbon”, la seminarul „Planificare urbană și sustenabilitate luând în considerare domeniile ingineriei energetice și de mediu”, organizat în sistem online de către reprezentanții Universității Tehnice Vilnius Gediminas din Lituania.
Evenimentul a reunit partenerii proiectului SHREC, actori importanți din sectorul energetic, ai mediului de afaceri, ai autorităților publice locale și naționale, precum și ai
mediului academic din țările partenere.
Seminarul a fost unul interactiv, conceput în jurul a
șase prezentări susținute de către parteneri și reprezentanți ai mediului academic și ai autorităților guvernamentale din Lituania. Participanții au avut oportunitatea de a
urmări live prezentarea doamnei Daiva Garbaliauskaite,
Vice ministru al Ministerului Energiei din Lituania, care a
furnizat noi informații referitoare la cadrul legal și stimulente financiare pentru hidrogenul verde la nivelul țării.
De asemenea, printre subiectele dezbătute, menționăm: prioritățile urbanismului sustenabil și problemele întâmpinate în acest demers, energia verde în mediul
urban și rolul prosumatorilor, evoluția sectorului energiei eoliene în Lituania și planurile de viitor, energia solară în procesul renovării dar și activitățile de cercetare și
dezvoltare privind hidrogenul în Lituania. În agenda evenimentului au fost derulate și materiale video ale unor
bune practici în domeniul energiei solare.
Ultima parte a acestui workshop a continuat cu două
sesiuni de lucru paralele. Participanții s-au implicat activ
www.adrmuntenia.ro

în grupurile tematice, împărtășind cunoștințe despre comunitățile energetice și despre schemele de sprijin pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile.
Proiectul SHREC este implementat de ADR Sud Muntenia, în calitate de partener. Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți politicile regionale și naționale,
cu scopul de a crește ponderea energiei obținute din surse regenerabile în mixul global de energie și de a încuraja și facilita producerea și utilizarea surselor regenerabile
de către întreprinderi, comunități și gospodării care țintesc
spre un viitor cu un consum de energie mai scăzut în emisii
de carbon. Proiectul se realizează într-un consorțiu format
din opt parteneri din Olanda, Slovacia, Lituania, România,
Italia, Spania, Franța și Suedia, al cărui Coordonator este Universitatea de Științe Aplicate Hanze din Olanda. Mai multe detalii cu privire la proiect găsiți accesând: https://www.
adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1236.
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Conferința finală a proiectului Danube S3 Cluster
și Cel de-al patrulea atelier de lucru
privind politicile de cluster în regiunea Dunării
Joi, 21 octombrie 2021, ADR Sud Muntenia a participat, în calitate de lider de proiect, la Conferința Finală a
proiectului Danube S3 Cluster, organizată online de către partenerul german Steinbeis 2i GmbH. Evenimentul
a reunit manageri și membri ai grupurilor agroalimentare precum și ai altor asociații, ai mediului de afaceri,
ai autorităților publice locale și naționale, precum și ai
mediului academic din țările partenere, reprezentanți
ai IMM-urilor și ai organizațiilor societății civile care se
ocupă de clustere din toată regiunea Dunării.
Evenimentul a fost structurat în două sesiuni plenare,
prima concentrându-se pe principalele rezultate și lecțiile învățate în cadrul proiectului. Astfel, s-a asigurat diseminarea și vizibilitatea activităților și rezultatelor proiectului în toată regiunea Dunării și facilitarea exploatării acestora de către părțile interesate relevante. Cea
de-a doua sesiune s-a axat pe cooperarea clusterelor și
pe implementarea celor cinci planuri de acțiune locală
(Croația, Bosnia-Herțegovina, Romania, Serbia și Slovacia), care au avut ca rezultat povești de succes privind
alimentația sănătoasă, bioeconomia circulară, strategia
„de la fermă la consumator” - rolul producătorilor primari în lanțul valoric al alimentelor sănătoase, și altele.
Cu ocazia acestui eveniment, în a doua parte a agendei, a fost prevăzut și un atelier de lucru privind politicile
de cluster din Regiunea Dunării, inițiativele și proiectele
conexe, noile dezvoltări, cele mai bune practici și potențiale cooperări viitoare.
Proiectul Danube S3 Cluster are ca obiectiv principal
stimularea ecosistemului antreprenorial bazat pe inovare în zona Dunării, prin elaborarea politicilor de cluster în
contextul RIS 3, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților de management al inovării și promovarea
cooperării transnaționale a clusterelor în industria agroalimentară. Perioada de implementare a proiectului este 2
iulie 2018 – 31 decembrie 2021. Mai multe detalii despre
proiectul Danube S3 Cluster puteți obține de pe site-urile:
• http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-s3-cluster
• https://www.adrmuntenia.ro/index.php/proiectul-danube-s3-cluster/static/1069
www.adrmuntenia.ro
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Concurs, în data de 2 noiembrie 2021, pentru ocuparea
a două posturi de expert în cadrul Biroului Comunicare,
Direcția Dezvoltare și Comunicare, la sediul central
din municipiul Călărași
Alte cerințe:

A

genția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia Organizează, în data
de 2 noiembrie 2021, concurs pentru
ocuparea a două posturi de expert în cadrul
Biroului Comunicare, Direcția Dezvoltare și
Comunicare, la sediul central din municipiul
Călărași. Contractele individuale de muncă
vor fi pe durată determinată de 12 luni din
momentul angajării.

• Reprezintă un avantaj experiența în domeniul comunicării (de ex. comunicare instituțională, PR, elaborare și implementare strategii de informare și comunicare,
jurnalism) sau al gestionării fondurilor europene;
• Posesor de permis de conducere auto și disponibilitate pentru deplasări în regiune.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până în
data de 29 octombrie 2021, ora 14.00.
Concursul se va desfășura la sediul central al ADR
Sud Muntenia din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 2 noiembrie 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. 0242331.769, persoane de contact: Traian Daniela Camelia - director, Direcția Dezvoltare și Comunicare, e-mail da.dezvoltare@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - șef Birou Resurse
Umane, 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, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1248/Concurs-BC-26-10-2021.rar.

Cerințe obligatorii
pentru ocuparea postului:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în
una dintre următoarele ramuri de știință: științe juridice, științe administrative, științe ale comunicării, sociologie, științe politice, psihologie și științe comportamentale, filologie, filozofie, istorie sau studii culturale;
• Minimum 1 an vechime în muncă;
• Cunoștințe foarte bune de limba română;
• Cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris,
vorbit, citit);
• Capacitate de a lucra în echipă;
• Capacitatea de a gestiona un volum variabil de
muncă și de a respecta termenele stabilite;
• Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor.

Petru IORDACHE
• 14 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
În luna octombrie, colegul nostru Petru IORDACHE, expert
Serviciul Monitorizare proiecte POR, împlinește 14 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia!
Cu această ocazie, te felicităm și-ți mulțumim pentru implicare și pentru competența manifestate în activitatea desfășurată de-a lungul celor 14 ani în sprijinul acordat beneficiarilor de fonduri Regio din județul Prahova!
La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!
www.adrmuntenia.ro
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Finanțări Regio pentru creșterea eficienței energetice
a clădirilor publice din județele Călărași, Ialomița,
Dâmbovița și Teleorman

rambursabile Regio pentru lucrări și dotări ce vor conduce la îmbunătățirea performanțelor energetice, reducerea consumului anual de energie primară și utilizarea
resurselor de energie regenerabilă pentru clădirea sediului Poliției Municipale Oltenița. Investiția propusă va
fi realizată în 43 de luni, în perioada 1 iunie 2020 – 31
decembrie 2023, și are un buget cu o valoare totală de
9.243.076,96 lei, din care peste 4,87 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, iar peste
4,37 milioane de lei este contribuția solicitantului.
Consiliul Județean Ialomița va beneficia de fonduri nerambursabile Regio prin proiectul „Creșterea eficienței
energetice pentru Clădirea Comandamentului - Pavilion A - (Centrul Militar Județean Ialomița)” pentru lucrări
și dotări ce vor conduce la îmbunătățirea performanțelor
energetice, reducerea consumului anual de energie primară, gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea resurselor de energie regenerabilă pentru Pavilionul A al Clădirii Comandamentului Centrului Militar Județean Ialomița.
(continuare în pagina 6)

S

ăptămâna trecută, Liviu Gabriel Mușat,
directorul general al Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a semnat
patru contracte de finanțare pentru creșterea
eficienței energetice a clădirilor publice, în
cadrul Programului Operațional Regional
(POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei și a utilizării energiei din
surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
locuințelor”, Operațiunea B – „Clădiri publice”.

„Reabilitare termică și creșterea eficienței energetice a clădirii cu destinația sediu al Poliției Municipiului Oltenița” este proiectul pentru care Inspectoratul
de Poliție Județean Călărași va beneficia de fonduri neregio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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(continuare din pagina 5)
Investiția propusă va fi realizată în 82 de luni, în perioada 31 decembrie 2016 – 30 septembrie 2023, și are un buget cu o valoare totală de 5.775.895,71 lei, din care peste 4,9 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă
din FEDR, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național este de 750 de mii de lei, iar 119 mii de lei este contribuția Consiliului Județean Ialomița, în calitate de beneficiar.
„Eficientizare energetică prin reabilitare și modernizare școala din sat Săcuieni, comuna Gura Ocniței,
județul Dâmbovița”, este proiectul prin care Primăria
Comunei Gura Ocniței din județul Dâmbovița va utiliza
sprijinul financiar din POR 2014-2020 pentru creșterea
eficienței energetice în clădirea școlii din satul Săcuieni,
comuna Gura Ocniței, ca urmare a realizării măsurilor de
creștere a eficienței energetice a obiectivului de investiție. Lucrările ce vor fi realizate prin proiect vor conduce la scăderea consumului de energie primară, la scăderea amprentei de carbon a clădirii, la creșterea confortului elevilor și profesorilor și, implicit, la creșterea calității procesului de învățământ și, de asemenea, la crearea condițiilor pentru obținerea avizului ISU, precum și
la asigurarea îndeplinirii cerințelor fundamentale de securitate la incendiu. Investiția va fi realizată în 43 de luni,
în perioada 3 aprilie 2020 – 27 octombrie 2023, și are
un buget cu o valoare totală de 5.536.678,73 lei, din care 4,01 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 614 mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar aproape 911 mii
de lei este contribuția beneficiarului, comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița.
Parteneriatul dintre Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman și Unitatea Militară 0735 Ploiești (lider
- Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman) va utiliza sprijinul financiar din POR 2014-2020 pentru proiectul
„Reabilitare termică și modernizare în vederea creșterii eficienței energetice a construcției C1”, cu scopul
creșterii eficienței energetice și gestionării eficiente a
energiei la clădirea C1 a Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman și a UM 0735 Ploiești. Lucrările ce vor fi
realizate prin proiect vor conduce la scăderea consumului de energie primară, la scăderea amprentei de carbon
a clădirii, precum și la creșterea confortului angajaților
prin ducerea în parametrii de confort specificați în normele și normativele în vigoare a instalațiilor HVAC (de încălzire, ventilație mecanică și climatizare) și de iluminat,
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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introducerea unor surse locale regenerabile de energie
electrică și termică, reducerea cheltuielilor de exploatare și a consumurilor de utilități - energie electrică, termică și apă potabilă și refacerea capacitații funcționale,
a condițiilor de rezistență, confort și aspect estetic, astfel încât exploatarea clădirilor și a instalațiilor să se realizeze în condiții optime. Investiția va fi realizată în 74 de
luni, în perioada 1 noiembrie 2017 – 22 decembrie 2023,
și are un buget cu o valoare totală de 8.938.635,64 lei,
din care peste șapte milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, iar 1,93 milioane de lei este contribuția parteneriatului între cele două instituții.
Până la această dată, în cadrul priorității de investiții
3.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru creșterea
eficienței energetice a clădirilor publice, inclusiv în cadrul
apelului dedicat zonei acoperite de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), respectiv județele
Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ialomița, s-au transmis 122
de aplicații în valoare totală de 769,2 milioane de lei, ce au
solicitat 640,76 milioane de lei - fonduri nerambursabile.
Pentru 58 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare
cu o valoare totală de 370,42 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 305,07 milioane de lei.
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au
fost transmise până acum 2.115 cereri de finanțare, care au o valoare totală de 20,45 miliarde de lei, solicitând
fonduri publice de peste 14,36 miliarde de lei. Pentru
855 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în
valoare totală de 8,84 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,47 miliarde de lei. Sumele includ
și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul
Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului
de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de
miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de
peste 1,22 miliarde de lei.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul
regiunii Sud Muntenia la data de 25 octombrie 2021

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

M

inisterul Investițiilor și Proiectelor
Europene, prin Autoritatea de
Management pentru Programul Operațional
Capital Uman 2014 – 2020, alături de Ministerul
Educației, lansează apelul de proiecte Educație
non-formală în sistem outdoor.

Foto: pixabay.com

MIPE și Ministerul Educației lansează un apel de proiecte
dedicat activităților educative din afara sălii de clasă

Apelul, de tip competitiv, are o alocare de 15,04 milioane euro, din care 13,12 milioane pentru regiunile NordEst, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și
Sud-Muntenia, iar 1,92 milioane pentru București-Ilfov.
Valoarea eligibilă a unui proiect este de min.101.000 euro, max. 350.000 euro.
Scopul lansării acestui apel este creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar și dezvoltarea
unor măsuri integrate de prevenție, precum și îmbunătățirea competențelor personalului didactic, astfel încât
să fie asigurate servicii educaționale de calitate, în armonie cu nevoile elevilor și promovării unei școli incluzive.
Va finanța activități care se vor desfășura în afara sălii
de clasă, în special în spațiile amenajate prin intermediul
proiectului, inclusiv în aer liber. Lista de activități propuse reprezintă exemple orientative, acestea putând fi planificate și nuanțate în cadrul proiectelor depuse, în funcție de nevoile și particularitățile fiecărei școli implicate.
Proiectul va asigura finanțare europeană pentru acțiuni activ-participative, interactive, centrate pe copil, programe socio-educaționale de dezvoltare cognitivă, activități educaționale pentru dezvoltarea și obținerea de competențe, cluburi și ateliere/cercuri pe domenii de interese care ajută la dezvoltarea aptitudinilor socio-emoționale, de auto exprimare, cu accent pe dezvoltarea limbajului.
Sunt prevăzute, de asemenea, activități interdisciplinare pentru prevenirea și tratarea analfabetismului
funcțional, activități pregătitoare pentru preșcolari și
elevi care urmează să intre într-un alt ciclu școlar, dar
și activități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, prin
sport, artă, educație în aer liber și alte tipuri de activități
care dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă, creativitatea sau abilitățile de leadership. Nu lipsesc activitățile de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă sau cele care vizează creșterea stimei de sine ori
educația interculturală.

norității roma, elevi din mediul rural și cei cu dizabilități,
elevi din comunitățile dezavantajate socio-economic.
Totodată, proiectul are în vedere și dezvoltarea competențelor personalului didactic și personalului de sprijin
din învățământul preuniversitar obligatoriu.

Cine poate depune proiecte?

Pot depune proiecte inspectoratele școlare județene,
Inspectoratul Școlar al Municipiului București și organisme aflate în subordinea Ministerului Educației, instituții
de învățământ (ISCED 1-3) acreditate, publice și private,
din rețeaua școlară națională, agenții, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea ME și alte organisme publice cu atribuții în domeniul educației și formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar, furnizori de servicii de orientare,
consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici
și privați, instituții de cult și asociații religioase, ANP și instituții subordonate, instituții/agenții guvernamentale cu
atribuții în domeniul incluziunii sociale, APL cu atribuții
în domeniul educației de nivel preuniversitar, ONG-uri.
Cine beneficiază de rezultatele finanțării?
Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în daVor beneficia de rezultatele finanțării elevi din învăță- ta de 27 octombrie 2021 ora 16.00 și se va închide în damântul preuniversitar obligatoriu (clasele 0-X), în speci- ta de 27 decembrie 2021, ora 16.00.
al elevii din grupurile vulnerabile și elevii aparținând miSursa: mipe.gov.ro
www.adrmuntenia.ro
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Comisia Europeană investește
1,5 miliarde de euro în domeniul
tehnologiilor curate
Comisia Europeană a lansat marți,
26 octombrie, cea de a doua cerere de propuneri pentru proiecte la
scară largă din cadrul Fondului pentru inovare, unul dintre cele mai mari programe din lume pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare, cu
emisii scăzute de dioxid de carbon, finanțate din veniturile obținute din licitarea certificatelor de emisii din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii.
Cu un buget de 1,5 miliarde de
euro, fondul va finanța tehnologii
revoluționare în domeniile energiei
din surse regenerabile, al industriilor mari consumatoare de energie,
al stocării energiei și al captării, utilizării și stocării dioxidului de carbon.
Luând în considerare numărul
foarte mare de proiecte prezentate în cadrul primei cereri de propuneri și de rezerva substanțială de
proiecte, Comisia a simplificat procesul de depunere a cererilor, care
constă acum dintr-o singură etapă.
Acest lucru va reduce semnificativ
intervalul de timp de la depunerea
cererii până la acordarea finanțării.
Proiectele vor fi evaluate în funcție de potențialul lor de a evita emisiile de gaze cu efect de seră, de potențialul lor de inovare, de maturitatea financiară și tehnică, precum
și de potențialul lor de aplicare la
scară largă și de rentabilitatea lor.
Cererea de propuneri este deschisă pentru proiecte din toate statele
membre ale UE, Islanda și Norvegia,
până la 3 martie 2022.
Pentru proiectele care sunt promițătoare, dar nu suficient de mature pentru acordarea unui grant,
va fi disponibilă asistență pentru
dezvoltarea proiectelor din partea
Băncii Europene de Investiții.
Proiectele se pot depune prin inwww.adrmuntenia.ro

termediul portalului de finanțare și
de licitație al UE, unde sunt disponibile mai multe detalii privind întreaga procedură. Termenul-limită
pentru depunerea proiectelor este
3 martie 2022. Depunătorii proiectelor vor fi informați cu privire la rezultatele evaluării în cursul celui de
al treilea trimestru al anului 2022.
Acordarea granturilor și semnarea
proiectelor va avea loc în al patrulea trimestru al anului 2022.
Pe 10 noiembrie, va fi organizată o zi de informare pentru a da potențialilor solicitanți și altor părți interesate posibilitatea de a obține
informații și de a pune întrebări cu
privire la noua cerere de propuneri.
Cu venituri de peste 25 miliarde EUR până în 2030, în funcție
de prețul carbonului, Fondul pentru inovare urmărește să creeze
stimulentele financiare adecvate
pentru ca întreprinderile și autoritățile publice să investească acum
în următoarea generație de tehnologii cu emisii scăzute de dioxid
de carbon și să ofere întreprinderilor din UE avantajul primului venit
pentru a deveni lideri la nivel mondial în domeniul tehnologiei.
Sursa: ec.europa.eu
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

A fost lansat
Programul
Iluminat Public
Administrația Fondului pentru Mediu a demarat Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public.
Astfel, începând de joi, 21 octombrie 2021, unitățile administrativ-teritoriale care doresc participarea în
cadrul Programului Iluminat Public
își pot crea conturile de utilizator în
aplicația informatică pusă la dispoziție pe site-ul AFM, iar începând cu
data de luni, 25 octombrie 2021, ora
10.00, solicitanții pot depune cererile de finanțare, împreună cu documentația aferentă, în aplicația informatică, prin intermediul conturilor
de utilizator create.
Bugetul alocat sesiunii de finanțare este de 500 de milioane de lei.
Programul se adresează unităților
administrativ-teritoriale organizate
la nivel de comună, oraș sau municipiu care pot beneficia de fonduri
pentru îmbunătățirea sistemului de
iluminat public stradal prin folosirea
unor tehnologii mai eficiente care
să reducă semnificativ consumul de
energie și, implicit, factura publică.
Finanțarea se acordă în procent
de până la 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție
și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți: pentru comune cu o populație
de până la 5.000 de locuitori — maximum 1.000.000 lei; pentru comune cu o populație de peste 5.001 de
locuitori — maximum 2.000.000 lei;
pentru orașe — maximum 3.000.000
lei; pentru municipii de rang 0 —
municipiul București — maximum
25.000.000 lei; pentru municipii de
rang I — maximum 6.000.000 lei;
pentru municipii de rang II — maximum 5.000.000 lei.
Înscrierile în aplicație se realizează în limita a 150% a bugetului alocat Programului.
Sursa: afm.ro
regio.adrmuntenia.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Școala de odinioară de la Inuri,
orașul Topoloveni, județul Argeș

www.adrmuntenia.ro

În acest cartier se află și Biserica veche Inuri, cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, monument istoric ce datează din epoca medievală târzie, reabilitat prin
Programul Operațional Regional 2007-2013.
Orașul Topoloveni se află în sud-estul județului Argeș,
în marginea sudică a Platoului Cândești, pe malurile râului Cârcinov. Este străbătut de șoseaua națională DN7,
care leagă Piteștiul de București. La Topoloveni, din acest
drum se ramifică șoseaua județeană DJ 702, care îl leagă
spre nord de Priboieni, Beleți-Negrești, Dobrești, Boțești
și mai departe în județul Dâmbovița de Cândești.
Sursa: orasultopoloveni.ro
Foto: facebook.com

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Topoloveni era o comună care făcea parte din fostul județ Muscel, fiind formată din satele Cârcinovu, Inurile și Topoloveni. Comuna însuma nu mai puțin de 684 de locuitori.
Întrucât la acea vreme localitatea se afla în plină dezvoltare, iar populația era în creștere, se dorea ca cetățenii să aibă un minim de educație. Așa a luat ființă, în anul
1830, școala de la Inuri, transformată, în prezent, într-un
muzeu care păstrează vie amintirea școlii de odinioară.
Muzeul a fost inaugurat în anul 2017 și poartă numele
Înaltului Ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolitul Daniil Topoloveanu. Clădirea, ridicată în stil românesc,
cu verandă la intrare, foarte bine luminată, are doua încăperi, fiind construită fără etaj. În camera cea mare era
sala de clasă, iar încăperea mai mică era locul unde se retrăgea învățătorul în pauzele copiilor. Spațiul expozițional
cuprinde obiecte școlare vechi, precum bănci din lemn,
catedra, tabla, manuale, instrumente de scris etc..
De asemenea, sunt expuse costume populare, obiecte de țesut covoare tradiționale, fotografii vechi, vase de
lut, ceramică și alte obiecte de uz casnic, toate donate de
locuitorii zonei Inuri și de cetățeni ai orașului Topoloveni.
Cartierul Inuri este situat în partea de nord-vest a
orașului Topoloveni; denumirea de „Inuri” provine de la
una din vechile ocupații practicate în trecut de populația
din zonă, și anume producerea culturilor de in.

Foto: facebook.com
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Infrastructură
de cercetare cheie
pentru RATEN

A fost
aprobată transmiterea
cererii de finanțare pentru
Podul peste brațul Borcea

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN) a semnat de curând contractul pentru construirea unei infrastructuri de cercetare cheie, în vederea dezvoltării reactorilor
rapizi răciți cu plumb în România. Este vorba despre proiectul ALFRED - Etapa 1, coordonat de RATEN și desfășurat pe parcursul a
aproximativ doi ani. În cadrul proiectului, consorțiul dintre Ansaldo Nucleare din Italia și Reinvent Energy din România a câștigat un
contract în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro pentru
proiectarea, dotarea, instalarea și punerea în funcțiune a instalației experimentale ATHENA (Advanced Thermo-Hydraulics Experiment for Nuclear Application) - o instalație de tip piscină de 2,21
MW, umplută cu 880 de tone de plumb topit, ce vizează aspecte cheie din sfera cercetare-dezvoltare, precum și testarea statică
și dinamică a fenomenelor termohidraulice din timpul operării în
condiții normale sau de accident a unui reactor de tip LFR.
Sursa: epitesti.ro

Marți, 26 octombrie a.c., Consiliu Județean Călărași a aprobat conținutul cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții
„Pod peste brațul Borcea, județul Călărași”, care va solicita fonduri prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny”. Consilierii județeni au aprobat devizul general estimativ, care cuprinde valoarea totală a obiectivului de investiții de 179.311.186,02
lei, inclusiv TVA, din care valoarea solicitată de la bugetul de stat
de 174.575.419,00 lei inclusiv TVA. Totodată s-a aprobat asigurarea finanțării de la bugetul propriu al Județului Călărași a tuturor categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul
de stat. Prin realizarea acestei investiții se estimează o relansare a activităților turistice ce vor fi dezvoltate în zona de baltă din
preajma Călărașiului, prin hanuri și popasuri pescărești, construirea unui ansamblu pescăresc pentru pescarii relocați cu ocazia
demolărilor, cu cherhana, pontoane plutitoare etc..
Sursa: atitudineincalarasi.ro

DÂMBOVIȚA

A fost
inaugurată hala trimodală
construită în cadrul
Proiectului „Portul Verde
și de Înaltă Performanță”

Școala Gimnazială Specială
Târgoviște, în atenția
Consiliului Județean
Dâmbovița

GIURGIU

Săptămâna trecută a fost semnat contractul de proiectare tehnică și execuție pentru proiectul „Reabilitarea, refuncționalizarea și asigurarea dotării necesare pentru sporirea gradului de confort instituțional al persoanelor cu dizabilități la Școala Gimnazială Specială Târgoviște”. Investiția se ridică la peste 7 milioane de lei, iar la momentul finalizării ei copiii cu nevoi speciale își vor desfășura activitatea într-o unitate de învățământ ultramodern, ce va avea,
în urma implementării proiectului, 29 de săli de clasă, 13
cabinete moderne, 4 ateliere și 2 laboratoare cu toate dotările necesare, 3 săli pentru activități specifice, dar și o bibliotecă. Finanțarea activităților din proiect este asigurată
din Programul Operațional 2014-2020, Axa 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”,
Obiectivul specific 10.1.B – „Învățământ obligatoriu”.
Sursa: jurnaldedambovita.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEȚE

Joi, 21 octombrie, la Giurgiu, s-a desfășurat evenimentul ce a marcat finalizarea proiectului de infrastructură de
cale navigabilă, „Portul Verde și de Înaltă Performanță (High Performance Green Port Giurgiu Stage II- Construction)”, finanțat prin intermediul instrumentului CEF – Mecanismul Interconectarea Europei, cu sprijinul Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii. Investiția a presupus construirea unui terminal logistic cu acces trimodal (fluvial, rutier și feroviar), ce poate fi utilizat în orice condiții meteorologic, refacerea și modernizarea cheului de descărcare, investiții în utilaje cu performanțe ridicate, extinderea
căii ferate pentru realizarea unei infrastructuri trimodale
de transport, reabilitarea infrastructurii rutiere din interiorul zonei portuare, dragarea canalului navigabil, modernizarea sistemelor de tehnologie a informației existente și integrarea în cadrul Sistemului de Informații Fluviale.
Sursa: giurgiupesurse.ro
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INFO
JUDEȚE

Încep
lucrările pentru construirea
blocului operator din cadrul
Spitalului Județean
de Urgență Slobozia
IALOMIȚA

Marți, 19 octombrie, Consiliului Județean Ialomița a
dat ordinul de începere a lucrărilor la obiectivul de investiții „Construire Bloc Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, finanțat din Programul Național de Dezvoltare Locală și din bugetul județului Ialomița.
Noul Bloc Operator va avea o suprafață desfășurată
de 6.224,67 metri pătrați, cu un regim de înălțime Parter și 3 Etaje, înălțimea fiecărui nivel fiind de 3,6 metri.
Valoarea totală a proiectului este 77,1 milioane lei, din
care 30,7 milioane lei este valoarea lucrărilor de construcții, 33,7 milioane lei este valoarea aparaturii medicale achiziționate și 9,1 milioane lei este costul utilajelor și echipamentelor tehnologice funcționale.
Termenul de execuție a lucrărilor și furnizarea echipamentelor medicale și nemedicale este de 24 luni.
Sursa: obiectiv.net

Foto: republikanews.ro

Casa
compozitorului
Paul Constantinescu
din Ploiești, reabilitată
cu fonduri nerambursabile
PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova a semnat contractul de execuție a lucrărilor pentru proiectul „Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești”, finanțate prin programul
RO – Cultura (Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și
schimb cultural), parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014 – 2021. Acesta este implementat de Consiliul Județean Prahova, în parteneriat cu două organizații non-profit, una din România –
„Remember Enescu” și cea de-a doua din Norvegia – „International Voice of Justice”.
Valoarea totală a proiectului este de 10.582.442,87 lei
(inclusiv TVA), din care 7.797.098,66 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, iar diferența este contribuția Județului Prahova. Beneficiarii principali vor fi prahovenii interesați de artă, muzică și cultură, turiștii din alte zone,
dar și artiștii ce își vor putea desfășura diverse activități
în acest spațiu. Astfel, după cele 16 luni de implementare
a proiectului și redarea funcționalității casei memoriale
„Paul Constantinescu” drept nucleu cultural-artistic pentru toate genurile muzicii clasice, publicul larg va avea acces la manifestările și activitățile de profil. Pentru atingerea obiectivelor Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (MFSEE), ale Programului RO-CULTURA, dar și pentru realizarea indicatorilor de program dedicați, în cadrul proiectului se vor derula Concursul „Paul
Constantinescu” și Festivalul Internațional „Paul Constantinescu”, activități organizate în colaborare cu cele două
entități partenere din România și Norvegia.
Sursa: republikanews.ro

TELEORMAN

MID-DAY - Matematica
întâlnește Industria,
eveniment la Casa Corpului
Didactic Teleorman
Joi, 21 octombrie, Casa Corpului Didactic Teleorman a
fost gazda Evenimentului MID-DAY – Matematica întâlnește Industria, organizat online, în cadrul proiectului inovativ
„INNOMATH – Innovative enriching education processes for
Mathematically Gifted”, proiect finanțat prin Erasmus+, cofinanțat de Comisia Europeană, realizat în parteneriat strategic cu șapte organizații partenere și școli din cinci țări: Germania, Cipru, Polonia, România și Franța. La eveniment au
participat 10 elevi de la Colegiul Național Unirea Turnu Măgurele, 20 de profesori de la școli și licee din județ și reprezentantul unei firme din Alexandria, scopul evenimentului fiind rezolvarea problemelor provocatoare din industrie prin
matematică, într-o singură zi, elevii și profesorii, bazându-se
doar pe creion, hârtie, computer și brainstorming de grup.
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,
• 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 27 octombrie 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.

