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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
va gestiona peste 1,3 miliarde de euro, fonduri Regio,
în perioada 2021-2027
rambursabile destinate dezvoltării regionale în România.
Măsura legislativă va descentraliza Programul Operațional Regional, desemnând Agențiile pentru dezvoltare
regională Autorități de management pentru POR la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, în exercițiul financiar
european 2021-2027. Pentru beneficiari efectul va fi reducerea birocrației în ceea ce privește elaborarea ghidurilor de finanțare și ajustarea acestora la situația concretă a regiunii, precum și simplificarea proceselor de evaluare, selecție și contractare a viitoarelor proiecte ce vor
solicita fonduri europene.
Din momentul promulgării acestei legi de către Președintele României, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va fi Autoritate de Management pentru implementarea Programului Operațional Regional
Sud - Muntenia 2021-2027, a cărei versiune de lucru nr.
3 a fost transmisă Comisiei Europene și publicată în consultare publică pe site-ul ADR Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, în cadrul secțiunii Despre noi > Activitatea
ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 >
POR Sud ‐ Muntenia 2021‐2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/por-sud--muntenia-20212027/static/1295.

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia va gestiona peste 1,3 miliarde
de euro prin Programul Operațional Regional
Sud - Muntenia 2021-2027 pentru cetățenii
din județele componente ale regiunii - Argeș,
Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița,
Prahova și Teleorman.
Regiunea Sud Muntenia va fi:
99competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
99cu orașe prietenoase cu mediul
99cu mobilitate urbană durabilă
99mai accesibilă
99educată
99atractivă
În calitate de camera decizională, Camera Deputaților a adoptat, în această săptămână, propunerea de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
122 din 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe newww.adrmuntenia.ro
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Concurs, în data de 22 noiembrie 2021, pentru ocuparea a două
posturi de expert în cadrul Biroului Comunicare, Direcția Dezvoltare
și Comunicare, la sediul central din municipiul Călărași
municării (de ex. comunicare instituțională, PR, elaborare și implementare strategii de informare și comunicare, jurnalism) sau al gestionării fondurilor europene;
99Posesor 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 la
data de 18 noiembrie 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 22 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. 0242/331.769,
persoane de contact: Traian Daniela Camelia, director, Direcția Dezvoltare și Comunicare, e-mail da.dezvoltare@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, email 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/index.php/
download_file/document/1250/Concurs-Biroul-Comunicare-22-11-2021.rar.

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia organizează, în data de 22
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.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
99Studii 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, filosofie, istorie sau studii culturale;
99Minimum 1 an vechime în muncă;
99Cunoștințe foarte bune de limba română;
99Cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris,
vorbit, citit);
99Capacitate de a lucra în echipă;
99Capacitatea de a gestiona un volum variabil de
muncă și de a respecta termenele stabilite;
99Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor.
Alte cerințe:
99Reprezintă un avantaj experiența în domeniul co-

Mădălina CILIBEANU

Aurelian MOROIANU

Ruxandra GEAMBAZI

• 12 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

• 12 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

• 10 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 17
noiembrie, colega noastră Mădălina CILIBEA
NU, expert Serviciul comunicare, împlinește 12
ani de activitate în cadrul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia!
Pe această cale, îți mulțumim
pentru motivație și pentru profesionalismul manifestat în întreaga
activitate desfășurată în Agenție!
La Mulți Ani cu multe realizări!

În data de 15
noiembrie, cole
gul nostru Aurelian
MOROIANU, expert Serviciul Monitorizare Proiecte POR, aniversează 12
ani de activitate în cadrul Agenției pentruDezvoltareRegionalăSudMuntenia!
Cu această ocazie, îl felicităm și-i mulțumim pentru profesionalism și pentru
sprijinul acordat beneficiarilor din județul Ialomița în implementarea proiectelor derulate cu fonduri Regio!
La Mulți Ani cu multe realizări!

În data de 15
noiembrie, colega
noastră Ruxandra
Ștefania GEAMBAZI, expert Compartimentul Verificare Achiziții și
Conflicte de Interese POR, împlinește 10 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia! Cu această ocazie, te felicităm și-ți mulțumim pentru profesionalism și pentru întreaga activitate
derulată până în prezent în Agenție!
La Mulți Ani cu multe succese!

www.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia a organizat cea de-a cincea întâlnire
a stakeholderilor proiectului SinCE-AFC
rea IMM-urilor din România prin intermediul Enterprise
Europe Network”, acțiunile viitoare în cadrul proiectului
și bune practici identificate în regiunile partenere. De asemenea au fost prezentate și discutate idei referitoare
la Planul de Acțiune și Analiza impactului pandemiei de
Covid-19 asupra sectorului Agro-Food, elaborată în cadrul proiectului Danube S3 Cluster, analiză susținută de
reprezentanții INMA București.
Proiectul SinCE-AFC – „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară” este finanțat în cadrul celui de-al patrulea apel al Programului INTERREG Europe
și are ca obiectiv principal îmbunătățirea politicilor în domeniul strategiilor regionale de inovare prin facilitarea
mecanismelor orizontale care susțin și sporesc spiritul
antreprenorial al IMM-urilor în sectorul agroalimentar
prin exploatarea oportunităților de economie circulară.
Mai multe detalii despre proiectul SinCE-AFC puteți
obține accesând următoarele link-uri:
• https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/
static/1202
• https://www.interregeurope.eu/since-afc/
• https://www.facebook.com/Since-AFC-Project-108838527176066/?modal=admin_todo_tour
• https://www.linkedin.com/in/since-afc-237918193/

M

arți, 16 noiembrie 2021, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
în calitate de partener în cadrul proiectului
SinCE-AFC, a organizat online, prin intermediul
aplicației Zoom, cea de-a cincea întâlnire
a stakeholderilor interesați de revizuirea
politicilor privind economia circulară.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice naționale și locale, ai mediului de afaceri și
ai mediului de cercetare de la nivelul regiunii Sud Muntenia, dintre care amintim pe cei ai Consiliilor Județene Giurgiu, Călărași, Ialomița și Dâmbovița, Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș, ICECHIM - filiala Călărași, INMA București
și ai Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.
Participanților la eveniment le-au fost prezentate informații utile despre stadiul proiectului SinCE-AFC, informații de la cea de-a cincea întâlnire a partenerilor
proiectului, eveniment organizat de Regiunea Donegal
County (Irlanda) în data de 4 noiembrie 2021, Import
Workshop - eveniment organizat în data de 9 septembrie 2021, diseminarea proiectului „PROSME - Promovawww.adrmuntenia.ro
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Foto: Ionuț Burloiu

Primul contract de finanțare pentru dezvoltarea locală
plasată sub responsabilitatea comunității în Sud – Muntenia

iar peste 524 de mii de lei reprezintă contribuția municipalității din Câmpina.
Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 9.1,
unde au putut fi depuse proiecte privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, s-au transmis
18 aplicații în valoare totală de 71,12 milioane de lei, ce
au solicitat 58,67 milioane de lei - fonduri nerambursabile.
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au
fost transmise până acum 2.118 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,46 miliarde de lei, solicitând
fonduri publice de peste 14,37 miliarde de lei. Pentru
861 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare
în valoare totală de 8,88 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de peste 7,5 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.
Potențialii beneficiari din județul Prahova au transmis
562 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală
de 5,59 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 3,84 miliarde de lei. Pentru 217 dintre acestea
s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de
1,97 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare de peste 1,65 miliarde de lei.

S

ăptămâna trecută, Liviu Gabriel Mușat,
directorul general al Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat
primul contract de finanțare Regio în cadrul
Axei prioritare 9 – „Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de
investiții 9.1 – „Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității”.

Primăria Municipiului Câmpina din județul Prahova, în
calitate de beneficiar al proiectului „Construirea de locuințe sociale pentru persoanele care trăiesc în locuințe amenințate de alunecări de teren sau adăposturi improvizate”,
va primi fonduri nerambursabile Regio pentru construirea
a două blocuri de locuințe sociale, destinate persoanelor
care trăiesc în locuințe amenințate de fenomenul alunecărilor de teren sau în adăposturi improvizate, încercând
astfel să reducă numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială la nivelul municipiului Câmpina.
Activitățile din cadrul proiectului vor fi realizate în 48
de luni, în perioada 1 decembrie 2019 – 30 noiembrie
2023, iar bugetul are o valoare totală de 10.859.150,01
lei, din care 10,28 milioane de lei este valoarea eligibilă
nerambursabilă din FEDR, aproape 325 de mii de lei este
valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național,
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul
regiunii Sud Muntenia la data de 17 noiembrie 2021

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă active
pentru luna noiembrie 2021
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
publicat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă
pentru luna noiembrie 2021!
Scopul editării acestei publicații este de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din
regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunitățile de finanțare din programele operaționale și schewww.adrmuntenia.ro

mele de grant, ce se derulează în prezent în România, precum și oportunitățile din Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A și URBACT III.
Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Publicații > Catalogul surselor de finanțare, link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1251/csf-noiembrie-2021.pdf.
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#TheGreenTrack: apel pentru propuneri
de evenimente

Track Stops (Popasurile de pe cărarea verde). Astfel, tinerii – studenți, cercetători, tineri specialiști, artiști – și
organizațiile de tineret de la nivelul UE sunt invitați să
ia parte la această inițiativă și să contribuie la dezbaterea privind viitorul planetei noastre și al biodiversității într-un mod relevant.
Apelul pentru propunerile de evenimente are ca scop
asigurarea reprezentării a diferite teme legate de mediu
și, în special, de biodiversitate și de protejarea naturii. Se
adresează tinerilor din toate regiunile UE, în cât mai multe limbi ale UE și permite orice format: conferințe, întâlniri, expoziții, ateliere sau spectacole online, în locație sau hibride. Evenimentele selectate vor fi organizate
între lunile martie și mai 2022, înaintea Conferinței de la
Copenhaga privind schimbările climatice, iar ideile și acțiunile lor pline de inspirație vor fi incluse în evenimentul
de încheiere a campaniei.
Green Track Stops sunt evenimente și activități organizate de tine și alți tineri și organizații de tineret din întreaga UE, legate în mare parte de natură și de protejarea biodiversității planetei.
Mai multe informații sunt disponibile prin accesarea
portalului web dedicat campaniei: https://ec.europa.eu/
environment/thegreentrack_ro.
Sursa: ec.europa.eu

P

entru a amplifica vocile tinerilor, a fost
lansat un apel pentru propuneri de
evenimente intitulat Green Track Stops
(Popasurile de pe cărarea verde).

On the Green Track este o campanie derulată de Uniunea Europeană și adresată tinerilor, privind biodiversitatea și natura, organizată în colaborare cu Rețeaua globală de tineret pentru biodiversitate (Global Biodiversity Youth Network, GYBN). Aceasta va fi implementată
în primăvara anului 2022, înaintea celei de-a doua faze a
Conferinței părților la Convenția privind diversitatea biologică CBD COP 15 și pe parcursul Anului european pentru tineret.
Prezentată pe o platformă web dedicată, în cadrul
evenimentelor de implicare pe rețelele de socializare și
în cooperare cu organizațiile de tineret de la nivelul UE,
inițiativa are ca scop central mobilizarea tinerilor și crearea în comun a unui plan de acțiune, în scopul protejării
și al restaurării lumii noastre naturale în următorul deceniu, precum și al creării unui viitor în care oamenii să trăiască în armonie cu natura.
Pentru a amplifica vocile tinerilor, a fost lansat un
apel pentru propuneri de evenimente intitulat Green
www.adrmuntenia.ro

Foto: ec.europa.eu
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C

omisia Europeană a adoptat trei programe
de lucru pentru programul „Europa
digitală”, în cadrul cărora sunt evidențiate
obiectivele și domeniile tematice specifice
care vor beneficia de o finanțare totală de 1,98
miliarde de euro.

Foto: pixabay.com

Investiții pentru realizarea tranziției digitale

Acest prim set de programe de lucru prevede investiții strategice care vor contribui în mod decisiv la realizarea obiectivelor Comisiei, în vederea transpunerii în
practică a deceniului digital al Europei.
Programul „Europa digitală” își propune să sprijine
suveranitatea tehnologică a Europei și să introducă pe
piață soluții digitale în beneficiul cetățenilor, al administrațiilor publice și al întreprinderilor.
Programul de lucru principal, cu un buget de 1,38 miliarde de euro, se va concentra pe investițiile din domeniile inteligenței artificiale (IA), cloud computing-ului și
spațiilor de date, infrastructurii de comunicații cuantice,
competențelor digitale avansate și utilizării pe scară largă a tehnologiilor digitale în întreaga economie și societate, până la sfârșitul anului 2022.
Pe lângă acest program de lucru principal, Comisia
a publicat două programe de lucru specifice: primul se
axează pe finanțarea din domeniul securității cibernetice
și dispune de un buget de 269 de milioane de euro până
la sfârșitul anului 2022, iar cel de al doilea se axează pe
înființarea și asigurarea funcționării rețelei de centre europene de inovare digitală și dispune de un buget de 329
de milioane de euro, până la sfârșitul anului 2023.
Programul de lucru principal pentru programul „Europa digitală” va include investiții, în special în următoarele domenii: implementarea unor spații comune de date (de exemplu, spații de date pentru sectoarele producției, mobilității și finanțelor), precum și implementarea unei infrastructuri și a unor servicii agregate de tip
cloud-to-edge, care vor constitui coloana vertebrală a
soluțiilor digitale ce vor garanta securitatea fluxurilor de
date; construirea de instalații de testare și experimentare pentru soluții bazate pe IA, cu scopul de a stimula utilizarea IA de încredere (inclusiv de către IMM-uri
și întreprinderi nou-înființate) pentru a răspunde principalelor provocări societale, inclusiv provocărilor pe care le reprezintă schimbările climatice și asistența medicală durabilă (de exemplu, implementarea unor infrastructuri de testare a IA pentru sănătate, precum și pentru orașele și comunitățile inteligente); implementarea
unei infrastructuri de comunicații cuantice securizate
pentru UE (EuroQCI), care va asigura o reziliență ridicată
la atacurile cibernetice; înființarea și organizarea de stuwww.adrmuntenia.ro

dii de master în domeniul principalelor tehnologii digitale avansate pentru a stimula competențele digitale în
Europa, inclusiv acțiuni cum ar fi organizarea de cursuri
intensive în domeniul digital pentru IMM-uri, astfel cum
s-a anunțat în Agenda pentru competente și în Strategia pentru IMM-uri, prezentate în 2020; înființarea, operarea, asigurarea întreținerii și dezvoltării continue de
servicii digitale care să sprijine interoperabilitatea transfrontalieră a soluțiilor utilizate de administrațiile publice
(de exemplu: identitatea digitală europeană).
Programul de lucru privind securitatea cibernetică va
include investiții în dezvoltarea de echipamente, instrumente și infrastructuri de date avansate în materie de
securitate cibernetică. Acesta va finanța dezvoltarea și
utilizarea optimă a cunoștințelor și competențelor legate de securitatea cibernetică, va promova schimbul de
bune practici și va asigura implementarea pe scară largă
a unor soluții de securitate cibernetică de ultimă generație la nivelul economiei europene.
În cadrul programului „Europa digitală” se va implementa o rețea de centre europene de inovare digitală care va contribui la îndeplinirea obiectivelor acestuia, deoarece va oferi acces la testarea tehnologică și va
sprijini transformarea digitală a organizațiilor private și
publice din întreaga Europă, inclusiv transformarea administrațiilor de la nivel național, regional sau local, după
caz. Centrele europene de inovare digitală vor constitui
un instrument important în cadrul politicilor UE, în special în cadrul politicii industriale și al politicii pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile nou-înființate,
acestea urmând să sprijine întreprinderile și sectorul public în dubla tranziție verde și digitală.
Sursa: ec.europa.eu

9

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #537
10 • 16 noiembrie 2021

Foto: facebook.com

TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Muzeul Satului Mușătești,
locul în care regăsim universul gospodăriilor
tradiționale românești

precum și prin înființarea unei tipografii locale. Ateneul Central Rural din Mușătești a fost inclus în lista monumentelor istorice de arhitectură din județul Argeș.
Comuna Mușătești este recunoscută și prin faptul că
aici se regăsesc două monumente istorice de interes național. Este vorba de biserica de lemn „Sfinții Voievozi”
(1727) din Valea Faurului și schitul Robaia, ansamblu cuprinzând biserica „Sfântul Gheorghe” (1644, reconstruită în 1996–2007), stăreția (1935), zidul de incintă și turnul-clopotniță (secolele XVII- XIX).
Localitatea se află în partea central-nordică a județului Argeș, pe malurile râului Vâlsan. Este străbătută de
șoseaua națională DN73C, care leagă Curtea de Argeș de
Câmpulung.
Sursa: cjarges.ro

M

www.adrmuntenia.ro

Foto: facebook.com

uzeul Satului Mușătești este organizat
în Căminul Cultural din localitatea
argeșeană și evocă, prin exponate și
documente unice, momente importante din
viața așezării și din activitatea tribunului
țăranilor, Constantin Dobrescu - Argeș, născut
pe aceste meleaguri la 28 iunie 1856.

Colecția de etnografie este extrem de bogată și reprezintă o mărturie vie a creației populare și a ocupațiilor tradiționale din localitate.
Aici regăsim universul gospodăriilor tradiționale românești transpus printr-o expoziție inedită, ce cuprinde
obiecte de uz casnic, țesături de interior, cusături, piese de port popular tradițional, obiecte legate de datini și
obiceiuri locale, precum și o colecție de istorie memorială. De asemenea, atelierele olarilor prezintă tipuri vechi
de vase, precum fiertura, oala cu barieră, codana (oala
mare de untură), oalele de moți etc.. Multe dintre obiectele expuse în muzeu reprezintă piese de artă populară
de o deosebită valoare.
Învățătorul, publicistul, juristul și politicianul Constantin Dobrescu-Argeș este omul sub îndrumarea căruia a luat ființă, în anul 1879, Ateneul Central Rural, care a contribuit esențial la formarea spirituală a locuitorilor din Mușătești și din localitățile limitrofe, constituind
un remarcabil centru cultural, prin desfășurarea de activități teatrale, crearea unei biblioteci publice destinate sătenilor, inițierea apariției unor reviste și a periodicelor „Țăranul”, „Gazeta poporului” și „Gazeta țăranilor”,

Foto: facebook.com
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Stații noi
de încărcare autovehicule
și autobuze electrice,
la Pitești!

Proiect
pentru un Centru
educațional la Călărași

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

În urma vizitei la Parcul Lakeside și Laboratorul Educațional din orașul austriac Klagenfurt, reprezentanții Consiliului Județean Călărași și-au declarat intenția de a construi la
Călărași un Centru educațional pentru copiii cu performanțe școlare notabile din întreg județul. Locația acestui centru
va fi unul dintre imobilele situate în fosta unitate militară situată pe strada Independenței, proiectul urmând a fi finanțat din fonduri europene.
Astfel, a fost constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai CJ Călărași, ADR Sud Muntenia și Primăria Călărași care au vizitat câteva posibile locații. În data de 24 noiembrie la sediul Consiliul Județean Călărași va fi organizată o întâlnire cu mediul de afaceri și mediul academic din
Călărași, dar și din București, unde va fi discutată ideea de
proiect iar participanții vor putea veni cu îmbunătățiri. Începând cu anul viitor, este programată realizarea documentației tehnice și identificarea ulterioară a surselor de finanțare
Sursa: arenamedia.ro

Primăria Pitești a accesat fonduri europene pentru
achiziționarea a 54 de stații de încărcare, destinate autovehiculelor și autobuzelor electrice, ce vor fi amplasate în
zona Costache Negri. În această perioadă zona este demolată, fiind vorba de 471 de mp de construcții provizorii
și 2 gradene din beton. Urmează să fie amenajat terenul
pentru amplasarea stațiilor de încărcare autovehicule și a
stațiilor de încărcare autobuze electrice, pentru amplasarea punctelor de transfer călători și a posturilor de transformare electrică. Potrivit municipalității, investițiile se fac
din fonduri nerambursabile, prin 4 proiecte europene.
Sursa: atitudineinarges.ro

DÂMBOVIȚA

Conferință online
cu specialiști din 15 țări,
la Universitatea „Valahia”
din Târgoviște

Tehnologie
germană în premieră
pentru drumul expres
Giurgiu - podul
spre Bulgaria

GIURGIU

Facultatea de Științe Economice a Universității Valahia din Târgoviște a organizat în perioada 12-13 noiembrie 2021 a III-a ediție a conferinței internaționale intitulată „Global Interferences of Knowledge Society”. În acest
an evenimentul s-a desfășurat online și a reunit peste 140
de specialiști în domeniul economic din 15 țări: Albania,
Algeria, Africa Centrală, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun,
Canada, Ciad, Grecia, Franța, Italia, Maroc, Polonia, Senegal, Republica Moldova și România. Pe parcursul celor două zile au fost dezbătute peste 100 de rapoarte științifice
în cadrul reuniunii plenare și a celor zece secțiuni tematice. Conferința s-a desfășurat în parteneriat cu organizații
internaționale, precum Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Association Internationale des Economistes
de Langue Française (AIELF), Institut CEDIMES France, dar
și cu alte șase universități din România: Universitatea „Petrol și Gaze” Ploiești, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești, Universitatea Titu Maiorescu și Universitatea Athenaeum.
Sursa: jurnaldedambovita.ro
www.adrmuntenia.ro
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Lucrările la drumul expres care va ocoli orașul Giurgiu și va ajunge direct în vama cu Bulgaria se află într-un stadiu avansat. Drumul de legătură DN5 – Podul
Prieteniei este un proiect de 5,72 km lungime și va avea
4 benzi cu parapet median. Realizarea drumului se bazează pe o tehnologie folosită în premieră în România:
sistemul rigid alcătuit din beton, turnat automat cu finisoare speciale. Utilajele care lucrează la acest drum
au fost aduse direct din Germania, pentru prima dată
în România. Cu ajutorul lor, se toarnă până la 1.300 de
mc de beton pe zi.
Contractul pentru Drumul de Legătură DN 5 – Podul
Prieteniei a fost semnat în noiembrie 2019, iar ordinul
de începere a lucrărilor a fost dat în octombrie 2020.
Drumul modern va asigura o conexiune rapidă cu Vama Giurgiu și Podul Prieteniei spre Ruse.
Sursa: flux24.ro
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Muzeul
Județean Ialomița
își schimbă înfățișarea

IALOMIȚA

TELEORMAN

Consultare publică privind
Strategia de Dezvoltare
Durabilă a județului
Teleorman pentru
perioada 2021-2030

La mai bine de 40 de ani de la ultimele investiții, Muzeul Județean Ialomița își schimbă înfățișarea cu finanțare de
500.000 de lei de la Consiliul Județean Ialomița pentru amenajarea curții interioare. Banii vor fi folosiți pentru lucrări de
peisagistică, lucrări decorative și de împrejmuire a incintei. De
asemenea se vor realiza trotuare, pavaje, alei, plantații și mobilier de exterior. Va fi reamenajată zona verde cu stâlpi de
iluminat, va fi realizat un spațiu expozițional și o hartă interactivă cu monumente istorice și situri arheologice din județul Ialomița. Tot în cadrul acestei investiții se are în vedere realizarea unui panou digital pentru informarea vizitatorilor și un
spațiu tip terasă pentru desfășurarea activităților cu publicul.
Spațiul expozițional în aer liber ce va fi creat va oferi publicului
accesul facil la colecțiile muzeului, acesta beneficiind de o hartă interactivă, în relief, care va prezenta monumente istorice
și situri arheologice din județul Ialomița, dar și de un panou informatic, digital, care va cuprinde informații despre taxele de
vizitare și activitățile instituției. De asemenea, va fi instalată o
terasă pentru Noaptea muzeelor și pentru proiecții de filme.
Sursa: adevarul.ro

În calitate de beneficiar, Consiliul Județean Teleorman
implementează proiectul „Îmbunătățirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Perioada de implementare este de 43 luni, iar valoarea totală a proiectului de 956.789,12 lei, din care asistență financiară nerambursabilă (98% din valoarea eligibilă) 937.653,34 lei și contribuție locală (2% din valoarea eligibilă) - 19.135,78 lei.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman, în vederea creșterii calității deciziilor și a dezvoltării mecanismelor de fundamentare a inițiativelor de politici publice la nivel județean. Rezultatele obținute după implementarea proiectului sunt: două studii de planificare strategică (Strategia de
dezvoltare durabilă a județului Teleorman pentru perioada 2021-2030 și Actualizarea Planului de Amenajare Teritorială a Județului Teleorman) și 40 persoane instruite în domeniul managementului strategic (25 persoane în managementul strategic în administrația publică și 15 persoane
în domeniul urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea
și disciplina în construcții și protecția mediului).
Pentru că informarea, consultarea și implicarea activă
a cetățenilor și a tuturor factorilor de interes local este o
prioritate a Consiliului Județean Teleorman și face parte
din procesul de elaborare a strategiei, instituția invită pe
toți cei interesați să consulte proiectul de Strategie supus
dezbaterii publice, postat pe site-ul CJ Teleorman, secțiunea destinată proiectului „Îmbunătățirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman”.
Propunerile, comentariile și observațiile sunt așteptate
până cel târziu în data de 21 decembrie 2021, la adresele
de e-mail cjt@cjteleorman.ro, proiecteteleorman@gmail.
com, strategiejudeteana@cjteleorman.ro și contact@synesispartners.ro, sau prin poștă, curier rapid sau personal
la adresa: str. Dunării nr. 178, Alexandria, jud. Teleorman.
Sursa: ziarul-mara.ro

Simulator
de zbor, într-un centru
de cercetare, la Strejnicu

PRAHOVA

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială
„Elie Carafoli” – INCAS București continuă investițiile cu fonduri europene pentru crearea unuia dintre cele mai importante centre de cercetare și instruire din România. La Strejnicu, la
doar câțiva kilometri de Ploiești, INCAS va construi, pe lângă
Baza experimentală pentru analiza și cercetarea mediului atmosferic, un centru de pregătire și instruire a piloților, care include și un simulator dinamic de zbor performant. Noul centru de instruire de lângă Ploiești va fi format din două corpuri
– o clădire de laboratoare de cercetare și o hală specială destinată simulatorului de zbor. În județul Prahova, INCAS a dezvoltat Baza experimentală de la Strejnicu și o altă platformă experimentală de cercetare, la Măneciu. În vârf de deal, în comuna Măneciu, unde puțini dintre prahoveni știu că ar exista o
bază experimentală, există un centru de excelență pentru eco-tehnologii, ridicat în spațiul în care, în urmă cu peste patru
decenii, Henri Coandă își experimenta sistemele revoluționare
de transport în capsule, la viteză nemaiîntâlnită, prin tub vidat.
Sursa: ziarulprahova.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 17 noiembrie 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.

