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ADR Sud - Muntenia este Autoritate de Management
pentru Programul Operațional Regional
Sud – Muntenia 2021-2027!
neral al ADR Sud Muntenia a transmis: „De astăzi Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia este, oficial, autoritate de management pentru Programul Operațional Regional Sud - Muntenia 2021-2027. Mulțumim
tuturor celor care au sprijinit acest demers și vom face
tot ce va depinde de noi să ne ridicăm (măcar) la înălțimea așteptărilor din regiunea noastră! Succes regiunii
Sud - Muntenia în construirea și implementarea cu succes a primului program operațional propriu!”.
ADR Sud - Muntenia va gestiona peste 1,3 miliarde
de euro prin POR Sud - Muntenia 2021-2027 pentru cetățenii din județele componente ale regiunii - Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, iar cu ajutorul fondurilor europene regiunea noastră va deveni:
99competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
99cu orașe prietenoase cu mediul
99cu mobilitate urbană durabilă
99mai accesibilă
99educată
99atractivă.

V

ineri, 26 noiembrie 2021, Klaus Iohannis,
Președintele României, a emis Decretul
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
122/2020 privind unele măsuri pentru
asigurarea eficientizării procesului decizional
al fondurilor externe nerambursabile destinate
dezvoltării regionale în România (PL-x
507/08.09.2020).

Urmare a acestei decizii, Agențiile pentru dezvoltare
sunt operaționalizate, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia devenind Autoritate de Management
pentru Programul Operațional Regional Sud – Muntenia
2021-2027. Pentru beneficiarii din regiunea de dezvoltare
Sud - Muntenia 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.
Cu această ocazie, Liviu Gabriel Mușat, directorul gewww.adrmuntenia.ro
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La Mulți Ani, România!
La Mulți Ani, români!
Miercuri, 1 Decembrie - Ziua Națională a României, cu
solemnitatea datorată împlinirii a 103 ani de la înfăptuirea Marii Uniri, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia a cinstit memoria eroilor care s-au jertfit pentru realizarea idealul tuturor românilor, acela de unire.
În acest sens, în cadrul manifestărilor oficiale prilejuite de Ziua Națională a României, reprezentanții Agenției au depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor din
zona Orizont, simbol al profundei prețuiri pentru sacrificiul eroilor români.
1 Decembrie a fost declarată Ziua Națională a României în anul 1990, marcându-se, astfel, momentul în care Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul sau unit
cu Patria Mamă, în 1918.

www.adrmuntenia.ro
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Liviu Gabriel MUȘAT • 22 de ani de activitate în cadrul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Miercuri, 1 Decembrie, Liviu Gabriel MUȘAT, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a aniversat al 22-lea an de activitate
alături de Agențieni.
Pe această cale, dorim să-i mulțumim pentru spri-

jinul acordat în momentele dificile, pentru cuvintele
amabile și speranță, pentru ajutor și credința în noi.
Fie ca Dumnezeu să vă trimită sănătate, prosperitate
și noroc!
Liviu Gabriel MUȘAT, La Mulți Ani cu sănătate și împliniri!

Octavian Cristian DOBRESCU
• 13 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 2 decembrie, colegul nostru Octavian Cristian DOBRESCU,
șef Serviciu achiziții publice și asistență tehnică, împlinește 13 ani de
activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
Pe această cale, te felicităm și-ți mulțumim pentru profesionalism și
pentru colegialitatea manifestată în întreaga activitate desfășurată până în prezent în ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu împliniri!
www.adrmuntenia.ro
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Workshop regional dedicat Agențiilor de Inovare,
organizat în cadrul proiectului DepoSIt

IMM-uri și permițând simultan evaluarea directă a impactului noii scheme de sprijin pentru inovare.
Mai multe informații despre proiect găsiți accesând
următoarele link-uri:
• https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-deposit/
static/1210
• http://www.depositproject.eu/
• https://www.facebook.com/depositproject

A

DR Sud Muntenia a organizat online, prin
intermediul aplicației Zoom, în data de
25 noiembrie 2021, începând cu ora 9:00,
Workshop-ul regional dedicat Agențiilor de
Inovare cu privire la instrumentele de audit de
inovare cu accent pe inovarea socială, în cadrul
proiectului DepoSIt.
În cadrul întâlnirii au fost abordate subiecte precum
dezvoltarea și testarea Instrumentului European pentru
Auditul Inovării, cu accent pe inovarea socială, rezultatele și
concluziile ca urmare a participării IMM-urilor inovatoare la
testarea acestuia, precum și oportunitățile pentru agențiile de inovare în vederea îmbunătățirii schemelor de inovare pentru IMM-uri utilizând instrumente de inovare socială.
Întâlnirea a avut și o parte interactivă, cu dezbateri legate de experiența companiilor inovatoare cu privire la
testarea noului instrument de audit al inovării, dar și o sesiune dedicată transferului de cunoștințe în care s-a pus accent pe importanța inovării în antreprenoriat și instrumentele similare de auditare a capacității de inovare a firmelor.
Obiectivul proiectului DepoSIt este de a dezvolta și
testa un instrument de audit al inovării îmbunătățit semnificativ, aplicând metodologia utilizată până la acest
moment pentru Experimentarea Politicii - Încercări de
Control Aleatorii (RCT - Randomised Control Trials), furnizând în acest fel sprijin pentru creșterea inovării în
www.adrmuntenia.ro
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Concurs, în data de 20 decembrie 2021, pentru ocuparea
unui post de expert în cadrul Serviciului Proiecte și Relații
Internaționale, Direcția Dezvoltare și Comunicare,
la sediul central din municipiul Călărași
Dosarele de înscriere se vor transmite online, la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la
data de 15 decembrie 2021, ora 12.00.
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 20 decembrie
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 Agenție pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1257/bibliografie-concurs-serviciul-proiecte-20-12-2021.rar.

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia organizează, în data de 20
decembrie 2021, concurs pentru ocuparea
unui post de expert în cadrul Serviciului
Proiecte și Relații Internaționale, Direcția
Dezvoltare și Comunicare, la sediul central din
municipiul Călărași. Contractul individual de
muncă va fi pe durată determinată de12 luni
din momentul angajării.

Cerințe obligatorii
pentru ocuparea postului:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
• Cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris,
vorbit, citit);
• Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• Capacitate de a lucra în echipă;
• Abilități excelente de comunicare și prezentare.

Alte cerințe:
• Disponibilitate pentru deplasări în țară și în străinătate.
www.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul
regiunii Sud Muntenia la data de 2 decembrie 2021

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Portalul mondial (Global Gateway):
Prin strategia Uniunii Europene de dezvoltare
a conexiunilor durabile la nivel mondial
se vor mobiliza până la 300 de miliarde de euro
te în domenii prioritare, inclusiv în domeniul conectivității. Mai precis, Fondul european pentru dezvoltare durabilă+ (EFSD+), componenta financiară a IVCDCI – Europa globală, va pune la dispoziție fonduri de până la 135
de miliarde de euro pentru investiții garantate destinate proiectelor de infrastructură în perioada 2021-2027,
din bugetul UE se vor acorda granturi de până la 18 miliarde de euro, iar instituțiile financiare și de finanțare a
dezvoltării europene au planificat un volum de investiții
de până la 145 de miliarde de euro.
Pe lângă setul său de instrumente financiare, UE analizează posibilitatea de a institui un Mecanism european
pentru creditele la export care să completeze mecanismele pentru credite la export existente la nivelul statelor membre și să majoreze capacitatea globală a UE în
acest domeniu. Mecanismul ar contribui la asigurarea
unor condiții de concurență mai echitabile pentru întreprinderile din UE pe piețele țărilor terțe, unde acestea
sunt nevoite să concureze din ce în ce mai frecvent cu
întreprinderi străine care primesc un sprijin considerabil din partea guvernelor lor, facilitând astfel participarea acestora la proiecte de infrastructură.
UE le va propune partenerilor nu numai condiții financiare solide, oferind granturi, împrumuturi în condiții favorabile și garanții bugetare pentru a reduce riscurile investițiilor și a îmbunătăți sustenabilitatea datoriei, dar va
și promova cele mai înalte standarde sociale, de mediu
și de gestionare strategică. UE le va oferi asistență tehnică partenerilor pentru ca aceștia să își consolideze capacitatea de a elabora proiecte credibile, care să asigure un
bun raport calitate-preț în domeniul infrastructurii.
Portalul mondial va investi în stabilitatea și cooperarea internațională și va demonstra modul în care valorile
democratice oferă certitudine și echitate investitorilor,
durabilitate partenerilor și beneficii pe termen lung oamenilor din întreaga lume.
Portalul mondial se bazează pe realizările Strategiei UE
privind conectarea Europei cu Asia din 2018, pe parteneriatele pentru conectivitate încheiate recent cu Japonia
și India, precum și pe planurile economice și de investiții pentru Balcanii de Vest, Parteneriatul estic și vecinătatea sudică. De asemenea, Portalul mondial este pe deplin
aliniat la Agenda 2030 a ONU și la obiectivele sale de dezvoltare durabilă (ODD), precum și la Acordul de la Paris.
Sursa: ec.europa.eu

M

iercuri, 1 decembrie, Comisia Europeană
și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate au
lansat Portalul mondial (Global Gateway),
noua strategie europeană menită să dezvolte
conexiuni inteligente, curate și sigure în
sectorul digital, al energiei și al transporturilor
și să consolideze sistemele de sănătate,
educație și cercetare din întreaga lume.

Strategia promovează crearea unor conexiuni durabile
și de încredere în beneficiul oamenilor și al planetei, pentru a face față celor mai presante provocări globale, de
la schimbările climatice și protecția mediului la îmbunătățirea securității sanitare și stimularea competitivității și
a lanțurilor de aprovizionare globale. Portalul mondial urmărește să mobilizeze, în perioada 2021-2027, investiții în
valoare de până la 300 de miliarde de euro, care să sprijine o redresare durabilă la nivel mondial, ținând cont de
nevoile partenerilor noștri și de interesele proprii ale UE.
Portalul mondial presupune creșterea investițiilor care promovează valorile democratice și standardele ridicate, buna guvernanță și transparența, parteneriatele egale și infrastructurile verzi, curate și sigure și care catalizează investițiile din sectorul privat.
Prin intermediul unei abordări de tip „Echipa Europa”,
Portalul mondial va reuni UE, statele membre și instituțiile lor financiare și de dezvoltare, inclusiv Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), și va urmări să antreneze sectorul privat pentru a mobiliza investiții care să aibă un impact transformator. Delegațiile UE din întreaga
lume, în colaborare cu Echipa Europa la fața locului, vor
juca un rol esențial în identificarea și coordonarea proiectelor din cadrul Portalului mondial care vor fi realizate în țările partenere.
Portalul mondial se bazează pe noile instrumente financiare din cadrul financiar multianual al UE pentru
perioada 2021-2027. Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
(IVCDCI) – „Europa globală”, Instrumentul de asistență
pentru preaderare (IPA) III, precum și Interreg, InvestEU
și programul UE pentru cercetare și inovare Orizont Europa permit UE să mobilizeze investiții publice și privawww.adrmuntenia.ro
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L

Foto: pixabay.com

CulturEU: Ghid online privind finanțarea UE
pentru sectorul cultural
uni, 29 noiembrie,
Comisia Europeană a
lansat un nou ghid interactiv
care cartografiază toate
oportunitățile de finanțare
disponibile la nivelul UE
pentru sectoarele culturale
și creative. CulturEU,
un ghișeu unic pentru
finanțarea din partea UE,
reunește 75 de oportunități
de finanțare din 21 de
programe UE diferite,
de la Europa Creativă și
Orizont Europa la fondurile
structurale și InvestEU.
În doar câteva clicuri,
instrumentul interactiv
online poate direcționa orice
entitate culturală europeană
către cel mai adecvat sprijin
financiar din partea UE pe
care îl are la dispoziție.

Ghidul a fost elaborat pentru a
ajuta partenerii care lucrează în sectoarele culturale și creative, indiferent de tipul și dimensiunea lor, să
navigheze în peisajul finanțării UE, să
înțeleagă ce oportunități le stau la
dispoziție și, în cele din urmă, să acceseze mai ușor finanțarea UE. Părțile interesate pot filtra în mod automat oportunitățile de finanțare relevante în funcție de nevoile lor, de
sectorul lor și de tipul de organizație pe care o reprezintă. Ghidul este
completat de exemple și bune practici care pot servi drept sursă de inspirație. CulturEU va fi actualizat periodic cu cele mai recente informații privind noile cereri de propuneri și
va fi disponibil în toate limbile UE la
începutul anului 2022.
Sectoarele culturale și creative au
fost grav afectate de restricțiile ample instituite în timpul pandemiei de
COVID-19. De la începutul pandemiwww.adrmuntenia.ro

ei, Comisia a luat o serie de măsuri
pentru a aborda consecințele pandemiei asupra sectoarelor culturale
și creative, completând și sprijinind
acțiunile statelor membre: sprijin financiar, cooperare la nivelul UE respectând totodată competențele naționale, investiții.
Acțiunile întreprinse până în prezent la nivelul UE pentru a sprijini sectoarele culturale și creative includ:
• creșterea sprijinului financiar al
UE pentru sectoarele culturale și creative cu aproape 2,5 miliarde EUR din
programul Europa creativă și aproape 2 miliarde EUR din programul Orizont Europa, sume dedicate proiectelor culturale, creative și favorabile
incluziunii în perioada 2021-2027;
• alocarea de fonduri din Mecanismul de redresare și reziliență.
• aprobarea ajutorului național

9

în temeiul Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat pentru
o sumă totală de peste 420 de milioane EUR;
• publicarea de orientări ale UE
privind redeschiderea și redresarea
în condiții de siguranță a sectorului;
• lansarea unei platforme dedicate, Creatives Unite, pentru ca artiștii, artiștii interpreți sau executanți și alți profesioniști din domeniul cultural și creativ să facă schimb
de informații, inițiative și idei. Această platformă numără în prezent peste 43 000 de utilizatori.
Comisia continuă să coordoneze și
să faciliteze schimburile la nivelul UE
pentru a examina provocările cu care se confruntă sectoarele culturale și
creative în momentul de față și oportunitățile de care dispun acestea.
Sursa: ec.europa.eu
regio.adrmuntenia.ro
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Sistemul Național de Interoperabilitate,
primul proiect de interconectare a bazelor de date
ale administrației publice din România
formă online realizată integral de către experții IT ai Autorității pentru Digitalizarea României, cu sprijinul a două companii private. SNI își propune sa fie baza tehnică a procesului
de digitalizare, prin deblocarea accesului la datele din sistemele informatice guvernamentale.
Scopul SNI este de a interconecta sistemele informatice
ale administrației publice de la nivel local și central, precum
și datele asociate acestor sisteme, într-un mod în care datele pot fi partajate între părți, indiferent de tehnologia foPrin primul flux, au fost interconectate bazele de date ale losită în construcția sistemelor și indiferent de tipul bazelor
Direcției Locale de Taxe și Impozite a Sectorului 6 din Bucu- de date folosite. Accesul la datele partajate prin SNI se face
rești și ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici din Româ- exclusiv prin conectori de tip API (Application Programming
nia. Obiectivul este de facilita accesarea bazelor de date din Interface), concept care desemnează instrumente software
sectorul public printr-o singură interfață.
ce permit mai multor aplicații sau sisteGhidul
de
utilizare
al
platformei
SNI
Platforma SNI va genera, la cerere, certime informatice să comunice și să schimficatele de atestare fiscală. Înainte de a fi de către cetățeni este disponibil în format be date între ele.
PDF aici: https://www.adr.gov.ro/wp-condigitalizat, fluxul obținerii documentelor tent/uploads/2021/11/Ghid-de-utilizaSNI conține și o componentă de aua fost optimizat prin înlăturarea factoru- re-SNI_cetatean.pdf
tentificare și autorizare a părților. Cetățelui uman, asigurându-se un proces autonii sunt identificați și autorizați prin semmatizat, rapid și sigur. Prin extinderea și utilizarea acestei so- nătura electronică în procesul de solicitare, respectiv geneluții digitale, cetățenii vor fi scutiți de deplasarea către direc- rare a datelor și documentelor. De asemenea, notarii publici
țiile de taxe și impozite locale pentru obținerea certificatului au acces la sistem și vor putea verifica, în perioada următoade atestare fiscală necesar înstrăinării bunurilor.
re, certificatul de atestare fiscală când cetățenii se prezintă în
Sistemul Național de Interoperabilitate este prima plat- fața lor pentru a încheia contractele de vânzare-cumpărare.

A

utoritatea pentru Digitalizarea României (ADR)
a lansat miercuri, 24 noiembrie, Sistemul
Național de Interoperabilitate (SNI), platforma care
va interconecta, pentru prima dată, bazele de date
ale administrației publice din România. SNI poate
fi accesat de instituțiile interconectate în sistem,
fiecare având un modul specific de acces.

www.adrmuntenia.ro
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Vizită la Vila Golescu din Câmpulung

A

parținând uneia dintre cele mai vechi familii
boierești, cu rădăcini în secolul al XV-lea,
Vila Golescu a fost construită în anul 1910,
supraviețuind împrejurărilor dificile ale istoriei.
A fost ridicată de către inginerul silvic Vasile
Golescu pe dealul vestic, cu vedere spre orașul
Câmpulung Muscel, având rol de casă de vacanță.
Vila, creație a arhitectului Constantin N. Simionescu,
este un exemplu excelent de stil neoromânesc, o combinație între elemente ale arhitecturii și locuirii tradiționale și varianta regională a stilului Art Nouveau de sorginte europeană. Ansamblul cuprinde și un canton-anexă, model tip pentru adăpostul grădinarului, ce amintește de cule, având aceeași expresie în stil național.
Pasionat de silvicultură, Vasile Golescu a conceput un
parc terasat în jurul casei. Cu o suprafață de peste 3 ha,
parcul este un exemplu de biodiversitate conservată intact,
cuprinzând arbori și arbuști foarte rar întâlniți pe teritoriul
României: Magnolia soulangeana (magnolia), Acer pseudoplatanus (arțar), Pseudotsuga menziesii (brad Duglas), Liriodendron tulipifera (arbore lalea), Castanea sativa (castan
comestibil), Ginkgo biloba (ginkgo), Sophora japonica (salwww.adrmuntenia.ro

câm japonez) etc. – arbori cu vârste de peste 100 de ani.
Ansamblul Golescu constituie și un context de învățare
experimentală, aflată în derulare: educație și cercetare prin
ateliere practice anuale, cu diverse tematici: patrimoniu;
peisageră, de întreținere și amenajare a parcului; explorare a teritoriului și practicilor de locuire din împrejurimi; culinară; țesături; educație de patrimoniu architectural pentru copii etc.. Procesul de lucru și rezultatele, deseori inedite, sunt documentate și arhivate în seria de Caiete Golescu.
Simbol al eleganței și simplității aristocratice de la începutul secolului XX, Vila Golescu inspiră și astăzi vizitatorii prin elementele stilului arhitectural neoromânesc.
Vila și parcul dendrologic Golescu din Câmpulung Muscel se află în proprietatea Fundației Pro Patrimonio și reprezintă un ansamblu arhitectural și peisager excepțional. Acestea au intrat în proprietatea Fundației Pro Patrimonio în anul 2002, ca urmare a donației făcute de Irina
Maria Golescu, probabil ultima descendentă a uneia dintre cele mai vechi familii românești, a cărei istorie începe în secolul al XV-lea și are un rol decisiv în politica de
modernizare a națiunii române și revoluția de la 1848.
Vila poate fi vizitată în municipiul Câmpulung din județul Argeș, la adresa Str. Soldat Dumitru Golescu, nr. 3.
Sursa: propatrimonio.org
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Finanțare
norvegiană
pentru un proiect
de mediu al municipiului
Câmpulung

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Autospeciale noi,
pentru pompierii călărășeni
Pompierii militari călărășeni au în dotare două noi
autospeciale. Astfel, Inspectoratul pentru Situații de
Urgență Călărași informează că acestea au fost achiziționate prin Proiectul transfrontalier RO BG 415.
Cele două autovehicule de teren vor fi distribuite și
devin operative la Detașamentul de pompieri Călărași
și Detașamentul de pompieri Oltenița. Acestea vor fi
folosite atât la misiuni in situațiile de urgență din zona
de competență, cât și la transportul materialelor sanitare și vaccinurilor.
Sursa: radiovocescampi.ro

Municipiul Câmpulung a obținut finanțarea din fonduri norvegiene în valoare de 609.200 lei (125.000 euro) cu un proiect ce va fi implementat în baza parteneriatului între municipiul de la poalele Mateiașului, Universitatea din București și Institute for Strategic Development Liechtenstein. Este vorba despre „Elaborarea
planului de atenuare și adaptare la schimbări climatice al municipiului Câmpulung”, care va aduce localității
aer curat și amenajare de spații verzi.
Anul viitor, din acești bani, va putea fi pregătită documentația necesară pentru transformarea Câmpulungului într-un oraș independent din punct de vedere
energetic, un oraș cu spații verzi, spații naturale și seminaturale cu rol de stocare a gazelor cu efect de seră
la nivel local și regional.
Sursa: ziarulargesul.ro

Trei
expoziții de istorie
și arheologie la Universitatea
„Valahia” din Târgoviște

Foto: economedia.ro

DÂMBOVIȚA

A fost
inaugurată
centura orașului
Mihăilești

GIURGIU

Universitatea „Valahia” din Târgoviște, prin intermediul Departamentului de Istorie și a Centrului de
Cercetare a Istoriei și Patrimoniului Cultural „Grigore
Gafencu”, a organizat în zilele de 1 și 2 decembrie 2021
vernisajul a trei expoziții itinerante de istorie și arheologie, cu ocazia Zilei Naționale a României.
Primele două expoziții foto-documentare, intitulate „Românii din fostele scaune secuiești și Marea Unire” și „ArheoMicrospec”, au fost realizate în parteneriat
cu Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni și Asociația
Cultural-Științifică „Carpații Răsăriteni”, și au fost vernisate în data de 1 decembrie 2021, iar cea de-a treia
expoziție, intitulată „Patrimoniu și monumente în spațiul cultural românesc comun”, organizată împreună cu
Asociația pentru Protecția Patrimoniului din București,
a fost vernisată în data de 2 decembrie 2021.
Sursa: gazetadambovitei.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEȚE

Centura orașului Mihăilești, pe Drumul Național 6
București – Alexandria, a fost inaugurată vineri, 26 noiembrie. Noua șosea are o lungime de 3,2 kilometri și
scoate din oraș traficul de pe una dintre cele mai aglomerate șosele din țară.
Centura Mihăilești are două benzi pe sens și separator median, iar lucrările au costat 37 de milioane lei.
Avantajele obținute în urma realizării investiției sunt:
reducerea timpului de călătorie pe varianta de ocolire a orașului Mihăilești și creșterea vitezei medii de deplasare de la 24,3 km/h la 85 km/h, îmbunătățirea siguranței traficului și reducerea numărului de accidente, devierea traficului greu și de tranzit în afara orașului, reducerea poluării aerului și a poluării sonore în zona localității urbane.
Sursa: realitateadegiurgiu.net
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Au început
lucrările la Ambulatoriul
Spitalului Orășenesc Țăndărei
IALOMIȚA

Cel mai vechi spital din județul Ialomița, Spitalul Orășenesc Țăndărei, va beneficia de un Ambulatoriu de specialitate cu ajutorul fondurilor europene. Lucrările au început deja și se vor finaliza la sfârșitul anului viitor, finanțarea fiind asigurată integral de Uniunea Europeană, valoarea proiectului situându-se la 10,7 milioane de lei.
Proiectul presupune construcția clădirii în care va
funcționa Ambulatoriul, dar și dotarea cu echipamentele medicale necesare medicilor pentru a efectua consultații. Ambulatoriul va fi amplasat în spatele clădirii în
care funcționează în prezent Spitalul Orășenesc Țăndărei. Spitalul din Țăndărei este singura unitate medicală
declarată monument istoric din județul Ialomița și care
încă funcționează. În prezent, spitalul are 4 secții principale: Boli Interne, Pediatrie, Chirurgie și Psihiatrie, dar
și un compartiment în care sunt tratate cazurile de COVID-19. Conform graficelor de lucrări, investiția se va finaliza la sfârșitul anului 2022.
Sursa: independentonline.ro

Foto: administratie.ro

PRAHOVA

Asociație județeană
în Prahova
pentru reglementarea
serviciului de transport
public

TELEORMAN

Un nou punct de lucru al
pompierilor
va fi operaționalizat
la Slobozia Mândra

Consiliul Județean Prahova propune asocierea cu o
serie de localități din județ pentru reglementarea serviciului de transport public. Pe listă figurează 13 localități din Prahova, inclusiv municipiul Ploiești.
Viitoarea Asociație de Dezvoltare Intercomunitară
„Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public va avea ca principal scop reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport și asigurarea unor servicii de calitate, atât pe raza localităților din cadrul asociației, cât și între localitățile membre. Conform documentației care însoțește proiectul asocierea ar urma să
includă ca membri consiliile locale din localitățile Ploiești, Băicoi, Boldești-Scăeni, Plopeni, Ariceștii Rahtivani, Blejoi, Bucov, Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești,
Târgșoru Vechi și Valea Călugărească.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public vizează înființarea, organizarea, finanțarea și exploatarea în
comun a serviciului de public de transport local, pe raza localităților menționate. Tot în cadrul Asociației ar
urma să fie elaborat și aprobat caietul de sarcini și regulamentele serviciului public de transport local din
cadrul Asociației.
Sursa: observatorph.ro

În curând, în localitatea Slobozia Mândra va fi operaționalizat un nou punct de lucru al pompierilor teleormăneni care să asigure intervenția rapidă în acea
zonă, știut fiind faptul că distanța față de subunitatea din Turnu Măgurele în raionul de intervenție în care se regăsește este una destul de mare. În locație se
vor afla permanent, în slujba cetățenilor, un echipaj de
prim-ajutor cu o ambulanță SMURD și un echipaj de
stingere cu apă și spumă care are în dotare și modulul
de descarcerare pentru asigurarea intervenției în cazul
accidentelor rutiere. În urma analizelor operative realizate încă de la începutul acestui proiect, a reieșit faptul
că timpul de răspuns la intervenție va fi redus semnificativ, la câteva minute, ceea ce înseamnă, în mod direct, creșterea gradului de siguranță oferit cetățenilor.
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,
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• 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 2 decembrie 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.

