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ADR Sud Muntenia, coordonatorul Consorțiului Prosme,
la Întâlnirea Națională a Rețelei Enterprise Europe
Network din România
finanțat în cadrul Programului pentru Competitivitatea
Întreprinderilor și pentru IMM-uri (COSME). Proiectul se
derulează în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie
2020. Scopul proiectului constă în facilitarea accesului
IMM-urilor la piețele europene și internaționale, care să
fie orientate spre creștere, afaceri integrate și servicii de
sprijin pentru inovare. În plus, rețeaua contribuie și la
consolidarea competitivității și durabilității întreprinderilor europene care încearcă să exploateze noile oportunități apărute atât pe piața unică, cât și în țările terțe.
Mai multe informații despre proiect puteți afla accesând:
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-prosme/static/911.

Î

n data de 9 decembrie 2021, ADR Sud
Muntenia a participat, în calitate de
coordonator al Consorțiului ProSME, la
Întâlnirea Națională a Rețelei Enterprise
Europe Network din România, organizată
de Camera de Comerț, Industrie, Navigație
și Agricultură Constanța, coordonatorul
Consorțiul ERBSN.
La eveniment au participat aproximativ 70 de reprezentanți ai celor patru consorții EEN din România, precum și reprezentanta EISMEA, Idaira Robayna Alfonso,
Project Adviser pentru România.
În cadrul reuniunii au avut loc discuții privind activitățile, lecțiile învățate și schimb de impresii privind felul în
care pandemia a influențat modul de desfășurare a activităților specifice EEN. Totodată, au fost prezentate și
bune practici, corelări și sinergii între EEN și Hub-urile de
inovare digitală, precum și informații privind noul Single
Market Programe în cadrul căruia vor fi finanțate activitățile EEN în perioada următoare.
Proiectul „PROSME - Promovarea IMM-urilor din România prin intermediul Enterprise Europe Network” este
www.adrmuntenia.ro
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Concurs, în data de 6 ianuarie 2022,
pentru ocuparea unui post de expert
(cu rolul de expert financiar) în cadrul
Serviciului Implementare E.L.E.N.A.,
la sediul central din municipiul Călărași

Concurs, în data de 6 ianuarie 2022,
pentru ocuparea unui post de șef
Serviciu Implementare E.L.E.N.A.,
la sediul central din municipiul Călărași

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia organizează, în data de 6 ianuarie
2022, concurs pentru ocuparea unui post de
șef Serviciu Implementare E.L.E.N.A., la sediul
central din municipiul Călărași. Contractul
individual de muncă va fi pe durată determinată
de 36 de luni din momentul angajării.

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia organizează, în data de 6 ianuarie
2022, concurs pentru ocuparea unui post de
expert (cu rolul de expert financiar) în cadrul
Serviciului Implementare E.L.E.N.A., la sediul
central din municipiul Călărași. Contractul
individual de muncă va fi pe durată determinată
de 36 de luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul
fundamental: științe inginerești (conform nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare);
• Minim 2 ani experiență într-o funcție de conducere;
• Minim 5 ani experiență în domeniul achizițiilor publice (programare achiziții publice, elaborare documentație de atribuire,
atribuire achiziții publice, verificare dosare achiziții publice);
• Minim 3 ani experiență în domeniul achizițiilor centralizate;
• Minim 1 an experiență în proiecte europene derulate în parteneriat cu instituții bancare (Banca Europeană de InvestițiiI/ Banca Mondială etc.);
• Curs de specializare/perfecționare în domeniul achizițiilor
publice, dovedit cu certificate/ diplome de studii care atestă efectuarea acestor specializări/perfecționări;
• Foarte bune abilități manageriale;
• Capacitate de analiză și de sinteză.
Alte cerințe:
• Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de email resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data de 5 ianuarie
2022, ora 12:00.
Concursul se va desfășura prin susținerea unui interviu de selecție cu scopul de a verifica informațiile furnizate de candidat în
dosarul de înscriere, de a verifica valoarea și relevanța experienței
și cunoștințele din bibliografie ale candidatului.
Interviurile se vor susține online prin intermediul platformei
Skype, în data de 6 ianuarie 2022, începând cu ora 9:00.
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331769, persoanădecontactMâțuIoana,șefBirouResurseUmane,e-mailresurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia,precumșidocumentelenecesareînscrieriilaconcurspotfi
consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile >
Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.
ro/download_file/document/1259/Concurs-SIE-06-01-2022.rar.
www.adrmuntenia.ro
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Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în
domeniul fundamental: științe sociale (conform nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii
universitare);
• Minim 7 ani vechime în muncă;
• Minim 5 ani experiență în domeniul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;
• Curs de specializare/ perfecționare în domeniul fondurilor structurale și de coeziune, dovedit cu certificate/ diplome de studii care atestă efectuarea acestor specializări/
perfecționări;
• Capacitate de lucru în echipă;
• Capacitate de analiză și de sinteză.
Alte cerințe:
• Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa
de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data de
5 ianuarie 2022, ora 12:00.
Concursul se va desfășura prin susținerea unui interviu de
selecție cu scopul de a verifica informațiile furnizate de candidat în dosarul de înscriere, de a verifica valoarea și relevanța experienței și cunoștințele din bibliografie ale candidatului.
Interviurile se vor susține online prin intermediul platformei Skype, în data de 6 ianuarie 2022, începând cu ora 9:00.
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331769,
persoană de contact Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul ADR Sud
Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1259/Concurs-SIE-06-01-2022.rar.
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Concurs, în data de 6 ianuarie 2022, pentru ocuparea a două posturi
de expert (cu rolul de experți achiziții) în cadrul Serviciului
Implementare E.L.E.N.A., la sediul central din municipiul Călărași
• Capacitate de lucru în echipă;
• Capacitate de analiză și de sinteză.
Alte cerințe:
• Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la
adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data de 5 ianuarie 2022, ora 12:00.
Concursul se va desfășura prin susținerea unui interviu de selecție cu scopul de a verifica informațiile
furnizate de candidat în dosarul de înscriere, de a verifica valoarea și relevanța experienței și cunoștințele din
bibliografie ale candidatului.
Interviurile se vor susține online, prin intermediul platformei Skype, în data de 6 ianuarie 2022, începând cu
ora 9:00.
Informații suplimentare se pot obține la tel.
0242/331769, persoană de contact Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot
fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/
document/1259/Concurs-SIE-06-01-2022.rar.

A

genția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia organizează, în data de
6 ianuarie 2022, concurs pentru ocuparea a
două posturi de expert (cu rolul de experți
achiziții) în cadrul Serviciului Implementare
E.L.E.N.A., la sediul central din municipiul
Călărași. Contractele individuale de muncă
vor fi pe durată determinată de 36 luni din
momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență
în unul dintre următoarele domenii fundamentale: științe inginerești sau științe sociale (conform nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de
studii universitare);
• Minim 7 ani vechime în muncă;
• Minim 5 ani experiență în domeniul achizițiilor
publice (programare achiziții publice, elaborare documentație de atribuire, atribuire achiziții publice);
• Experiență în domeniul achizițiilor centralizate;
• Curs de specializare/perfecționare în domeniul achizițiilor publice, dovedit cu certificate/diplome de studii
care atestă efectuarea acestor specializări/perfecționări;

www.adrmuntenia.ro
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2014-2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul
regiunii Sud Muntenia la data de 22 decembrie 2021

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

Foto: pixabay.com

Un miliard de euro pentru infrastructură de interconectare
Se preconizează că MIE Digital va sprijini următoarele acțiuni-cheie:
• instalarea infrastructurilor 5G în Europa, în special asigurarea unei acoperiri 5G de-a lungul coridoarelor transfrontaliere și a rețelelor 5G pentru comunitățile inteligente;
• dezvoltarea de noi rețele magistrale sau modernizarea semnificativă a celor existente, inclusiv cloud federation, infrastructurile de comunicații cuantice extrem de sigure și cablurile submarine, pentru a îmbunătăți performanța rețelelor de comunicații electronice
în interiorul statelor membre și între acestea, precum și
între Uniune și țările terțe;
• instalarea unor infrastructuri de conectivitate digitală legate de proiecte transfrontaliere în sectoarele
transporturilor sau energiei și/sau de sprijinire a platformelor digitale operaționale asociate direct cu infrastructurile de transport sau energie.
Primele cereri de propuneri legate de Mecanismul pentru interconectarea Europei – Sectorul digital vor fi lansate la începutul lunii ianuarie 2022. De asemenea, părțile interesate vor putea participa la o „zi de informare” la scurt
timp după lansare, pentru a afla mai multe despre prioritățile și principalele aspecte ale cererilor de propuneri, precum și despre procesul de evaluare și atribuire.
Cu un buget planificat de până la 2 miliarde de euro până în 2027, Mecanismul pentru interconectarea Europei –
Sectorul digital va sprijini transformarea digitală și obiectivele deceniului digital al Europei pentru conectivitatea fixă și mobilă. Acesta face parte din programul Mecanismul
pentru interconectarea Europei, care sprijină investițiile în
rețelele transeuropene digitale, de transport și energie, în
valoare de 33,7 miliarde EUR în perioada 2021-2027.
Sursa: ec.europa.eu

Î

n următorii doi ani Comisia Europeană va
evalua proiecte și va atribui finanțări pentru
infrastructură de conectare digitală, fixă și
mobilă, în valoare de peste un miliard de euro.
Comisia a adoptat pe 16 decembrie primul program
de lucru pentru componenta digitală a Mecanismului
pentru interconectarea Europei (MIE Digital sau CEF Digital, în engleză), care definește domeniul de aplicare și
obiectivele acțiunilor sprijinite de UE care sunt necesare pentru îmbunătățirea infrastructurilor de conectivitate digitală ale Europei în 3 ani. Aceste acțiuni vor primi o
finanțare de peste 1 miliard de euro (2021-2023).
Prin stimularea investițiilor publice și private, MIE Digital va contribui la implementarea unor proiecte de conectivitate de interes comun pentru UE și la instalarea unei infrastructuri de înaltă performanță sigure, securizate și durabile, inclusiv a rețelelor la nivel de gigabit și 5G
în întreaga UE. Îmbunătățirea infrastructurii de conectivitate a Europei va fi esențială pentru realizarea transformării digitale a Europei, astfel cum se subliniază în
„Calea către deceniul digital”, precum și pentru asigurarea faptului că toate gospodăriile din UE dispun de conectivitate la nivel de gigabit și toate zonele populate
sunt acoperite de tehnologia 5G până în 2030.
Programul de finanțare al Mecanismului pentru interconectarea Europei va consolida, de asemenea, rețelele de conectivitate prin sprijinirea infrastructurilor magistrale noi sau prin îmbunătățirea celor existente în UE și
cu țările terțe. Acest lucru este esențial pentru interconectarea capacităților digitale, cum ar fi tehnologia de tip
cloud, datele și computing-ul, care se încadrează în ambiția UE de a rămâne suverană din punct de vedere digital.
www.adrmuntenia.ro
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C

omisia Europeană a aprobat, în temeiul
normelor UE privind ajutoarele de stat, harta
pe baza căreia în România se vor acorda ajutoare
regionale în perioada 1 ianuarie 2022 – 31
decembrie 2027, în cadrul Orientărilor revizuite
privind ajutoarele de stat regionale (OAR).

Foto: ec.europa.eu

Comisia Europeană aprobă harta ajutoarelor regionale
pentru România aferente perioadei 2022-2027

OAR revizuite, care au fost adoptate de Comisie la
19 aprilie 2021 și vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2022,
permit statelor membre să ajute regiunile europene cele mai defavorizate să recupereze decalajele și să reducă
disparitățile în ceea ce privește bunăstarea economică,
veniturile și șomajul – obiective de coeziune care se află
în centrul politicilor Uniunii. Orientările oferă, de asemenea, statelor membre mai multe posibilități de sprijinire a regiunilor care se confruntă cu provocări structurale sau legate de tranziție, cum ar fi depopularea, pentru a
contribui pe deplin la tranziția verde și la tranziția digitală.
În același timp, OAR revizuite mențin garanții solide,
menite să împiedice statele membre să utilizeze banii
publici pentru a declanșa relocarea locurilor de muncă
dintr-un stat membru al UE în altul, ceea ce este esențial
pentru asigurarea unei concurențe loiale pe piața unică.
Harta ajutoarelor regionale pentru România definește
regiunile din această țară care sunt eligibile să primească ajutor regional destinat investițiilor. Harta stabilește, de asemenea, intensitățile maxime ale ajutoarelor în regiunile eligibile. Intensitatea ajutorului este valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat pentru fiecare beneficiar, exprimată ca procent din costurile de investiții eligibile.
În temeiul OAR revizuite, vor fi eligibile pentru a primi ajutoare regionale destinate investițiilor regiuni care
acoperă 89,34 % din populația României:
99șapte regiuni din România (Nord-Vest, Centru, NordEst, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Vest) se
numără printre regiunile cele mai defavorizate din UE, cu
un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE. Prin urmare, acestea sunt eligibile pentru a primi ajutor în temeiul derogării de la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din
TFUE (așa-numitele zone „a”), cu intensități maxime ale
ajutorului pentru întreprinderile mari cuprinse între 30%
și 60%, în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor al zonei „a”
respective. Aceasta include o creștere de 10% pentru anumite părți ale regiunilor în cauză care au fost afectate de
o pierdere relativ ridicată a populației în ultimul deceniu;
99douăzeci și opt de municipii, din patru părți diferite ale regiunii Ilfov care se învecinează cu zona „a”
Sud-Muntenia, sunt eligibile pentru a primi ajutor în tewww.adrmuntenia.ro

meiul derogării de la articolul 107 alineatul (3) litera (c)
din TFUE (așa-numitele zone „c” care nu sunt predefinite). Intensitățile maxime ale ajutoarelor pentru întreprinderile mari din aceste zone vor varia între 35% și
45%, pentru a se asigura că diferența dintre intensitățile
zonelor „c” și zonelor învecinate „a” nu depășește 15%.
În toate domeniile de mai sus, intensitățile maxime ale
ajutoarelor pot fi majorate după cum urmează, pentru investițiile inițiale cu costuri eligibile de până la 50 de milioane de euro: cu 10 puncte procentuale pentru investițiile realizate de întreprinderile mijlocii și cu 20 de puncte procentuale pentru investițiile realizate de întreprinderile mici.
Odată ce va fi instituit, în contextul Regulamentului
privind Fondul pentru o tranziție justă, un viitor plan teritorial pentru o tranziție justă, România are posibilitatea
să notifice Comisiei o modificare a hărții ajutoarelor regionale aprobate astăzi, pentru a aplica o potențială majorare a intensității maxime a ajutorului în viitoarele zone de tranziție justă, conform dispozițiilor OAR revizuite
privind zonele „a”.
Sursa: ec.europa.eu
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Foto: wikimedia.com

Conacul Bellu din Urlați, județul Prahova,
cel mai frumos conac de secol XIX din Țara Românească

noscutul Cimitir Bellu din București a fost numit după baronul Bellu, unul dintre strămoșii boierului Alexandru, după ce acesta a donat primăriei Capitalei un teren, în 1853.
Actuala clădire făcea parte dintr-un vast complex. Palatul, bucătăria și biserica („Casa Mare”), au fost distruse de
timp, cutremure (1940, 1977, 1984 și 1990) și nepăsare, ori
de bombardament, în cel de al doilea război mondial. Clădirea actuală a muzeului („Casa Mică”) este compusă din
mai multe încăperi, mobilate cu diverse piese vechi, reunind
epoci, stiluri și origini de tot felul: italiană, florentină, bologneză, franceză, austriacă, arabă, dar și românească, cu precădere brâncovenească. Conacul se completează cu o cramă ce prezintă practica viticulturii în zona Dealul Mare și cu
un spectaculos turn al porții de intrare. În anul 1953 complexul a intrat în patrimoniul muzeal, iar din 1954 a funcționat ca muzeu regional. Din 1990 este în componența Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova. Muzeul adăpostește un patrimoniu mixt de artă plastică și decorativă,
etnografie (ceramică, țesături, unelte, covoare românești
din secolul al XIX-lea), cărți rare în ediții de lux, picturi din secolul al XIX-lea, faianță, mobilier stil din diverse epoci, artă
orientală și extrem-orientală (vase și stampe japoneze, vase
de aramă, mobilier), icoane și arme din secolele al XVIII-lea
și al XIX-lea, dar și fotografiile boierului cu origini macedonene, Alexandru Bellu, artist fotograf recunoscut.
O excursie efectuată la Urlați se poate transforma ușor într-o adevărată lecție de istorie, savurată într-un peisaj al podgoriilor prahovene de vis, total diferit de cel al
munților de pe Valea Prahovei, dar la fel de prețios și încântător pentru suflet.
Sursa: ziarulnatiunea.ro

P

rintre comorile așezate în locații mai puțin
accesibile din județul Prahova putem
menționa și Conacul boierului Bellu din Urlați,
la 30 km de municipiul Ploiești, care este o
bijuterie arhitectonică ce stă ascunsă printre
celebrele podgoriile prahovene. Fiind de un alb
imaculat, renovat și plasat într-un cadru care-ți
taie răsuflarea, este considerat cel mai frumos
conac de secol XIX din Țara Românească,
construit în stil vechi românesc.

Este o clădire veche, încărcată de istorie și colecții valoroase care te ajută să te „teleportezi” cu gândul în timpul României de altădată. Conacul Bellu este un monument reprezentativ de arhitectură, construit în stil arhitectonic românesc, la jumătatea secolului al XIX-lea. A
fost casa familiei baron Alexandru Bellu (1850-1921). Înrudit cu mari domnitori, de la Ghica, la Cantacuzino, înnobilat cu titlul de baron la Viena și având proprietăți în toată Europa, Alexandru Bellu s-a retras cu cei șapte copii ai
săi în conacul de la Urlați, unde și-a cheltuit uriașa sa avere, colecționând tablouri și mobilier de mare preț, timbre și monede rare, obiecte bisericești și costume populare, pe care le va dona în anul morții Academiei Române.
Deși ar fi putut să se stabilească la Paris sau ar fi putut
să profeseze ca avocat, Alexandru Bellu a preferat să locuiască la Urlați, străbătând satele din jur pentru a imortaliza chipurile țăranilor din regiune. Era prieten bun cu pictorii Nicolae Grigorescu și Theodor Amann, un mare om
de cultură, numismat și colecționar pasionat. Atât de cuwww.adrmuntenia.ro

8

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #541
17 • 21 decembrie 2021

INFO
JUDEȚE

Aparatură
și echipamente noi
de 3,4 milioane de euro
pentru Spitalul Municipal
Curtea de Argeș

S-a semnat
ordinul de începere
a lucrărilor în cadrul
proiectului „Promenada”
din municipiul Călărași

Primăria Municipiului Curtea de Argeș a anunțat că
Spitalul Municipal din localitate a fost dotat cu 98 de aparate și echipamente medicale noi prin proiectul „Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza Covid 19 în
județul Argeș”, în valoare totală 3,4 milioane de euro.
Printre echipamentele care au ajuns deja la Spitalul din
Curtea de Argeș se numără câteva ecografe 3D de ultimă
generație. Primăria Municipiului Curtea de Argeș are în plan
să implementeze tot la Spitalul Municipal un alt proiect,
prin care va fi achiziționat inclusiv un computer tomograf.
Sursa: jurnaluldearges.ro

Miercuri, 15 decembrie, Primăria Municipiului Călărași a semnat procesul - verbal de predare – primire a
amplasamentului, respectiv Ordinul de începere a lucrărilor ce vor demara în cadrul proiectului „Îmbunătățirea
siguranței navigabilității pe fluviul Dunărea în regiunea
transfrontalieră Călărași – Silistra, finanțat din Programul Operațional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 (INTERREG V – A), cunoscut sub
denumirea de „Promenada”. Liderul acestui proiect este Consiliul Județean Călărași, în timp ce Municipiul Călărași și Municipalitatea Silistra (Bulgaria) au calitatea de
parteneri, fiecare cu responsabilități bine determinate.
Valoarea totală a proiectului este de 10,62 milioane euro, iar municipiului Călărași îi revine un buget total de
7,505 milioane de euro, gestionează contractul de execuție lucrări în valoare de 27,43 milioane lei (aproximativ 5,5 milioane de euro, inclusiv TVA) .
Sursa: obiectiv-online.ro

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Centura
orașului Giurgiu
a fost inaugurată

GIURGIU

Foto: bazarmedia.ro

DÂMBOVIȚA

Lărgirea la patru benzi
a DN 7 Bâldana – Titu,
mai aproape de realizare

Centura Giurgiu, prima șosea din beton de după revoluție, a fost inaugurată luni, 20 decembrie, în condițiile în care constructorul a terminat lucrările cu trei luni
înainte de termen. Este vorba despre o cale de 6 km
cu patru benzi și cu separatoare de sens, construite cu
tehnologie de ultimă generație. Șoseaua va face legătura între Podul prieteniei de la Giurgiu-Ruse, principala vamă cu Bulgaria, și drumul național 5 Giurgiu-București. Drumul, cu profil 2×2 cu parapet median, este supranumit „prima autostradă nemțească din România”
datorită sistemului rigid alcătuit din beton, turnat automat cu finisoare speciale.
Contractul pentru realizarea drumului către podul
Giurgiu – Ruse a avut un buget cu valoarea totală de
107 milioane de lei și termenul contractual în al doilea
trimestru din 2022.
Sursa: stiripesurse.ro

Consiliul Județean Dâmbovița a anunțat la începutul acestei săptămâni atribuirea contractului „Proiectare și Execuție Lărgire la 4 benzi a DN 7 Bâldana-Titu km
30+950 – 52+350”.
Contractul are valoarea totală de 242.358.973,61 lei
fără TVA și are o durată de 26 de luni, din care 6 luni
perioada de proiectare și 20 de luni perioada de execuție a lucrărilor. Perioada de garanție a lucrărilor este de
10 ani. Semnarea contractului de achiziție publică va fi
posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și după soluționarea contestaților/
plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.
Sursa: jurnaldedambovita.ro
www.adrmuntenia.ro
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IALOMIȚA

Nou campus tehnologic
în municipiul Slobozia
Reprezentanții Primăriei Municipiului Slobozia s-au întâlnit la începutul lunii decembrie 2021 cu cei ai liceelor „A.I.
Cuza” și „Mihai Eminescu” pentru a identifica soluții de optimizare a procesului educațional și de reducere a costurilor administrative aferente întreținerii unităților școlare. Astfel, a fost decisă implementarea unui plan de comasare a
celor două licee și transformarea acestora într-un Campus
Tehnologic destinat instruirii forței de muncă din județul Ialomița. În cazul în care proiectul va fi aprobat la nivelul Ministerului Educației, administrația locală din Slobozia este dispusă să investească în reabilitarea internatului din cadrul Liceului
Tehnologic „Mihai Eminescu”. Astfel, internatul ar putea găzdui peste 200 de elevi din cadrul tuturor liceelor din oraș, justificând astfel atât investițiile, cât și proiectul în sine. De asemenea, administrația locală intenționează să transforme campusul școlar abandonat de la „A.I. Cuza” într-un bloc de garsoniere pentru profesorii care vor preda în Campusul Tehnologic.
Sursa: independentonline.ro

Foto: observatorul-ph.ro

PRAHOVA

Bani europeni
pentru reducerea poluării
în Ploiești

Servicii
digitale pentru cetățenii
a 17 primării teleormănene
TELEORMAN

Joi, 16 decembrie, Consiliul Județean Prahova a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Atenuarea efectelor și adaptarea la schimbări climatice prin
elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbări climatice în Prahova — municipiul Ploiești“ (AtenuareClimPh), pentru care a fost semnat un Acord de parteneriat între Județul Prahova prin Consiliul Județean
Prahova, Municipiul Ploiești prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești, Universitatea Politehnică din București
și Universitatea din Islanda. Finanțarea a fost obținută
în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbări
Climatice și Ecosisteme” (RO-Mediu), derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în calitate de Operator de Program pentru Programul RO – Mediu și finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021
Proiectul ce presupune reducerea sau prevenirea eliberării dioxidului de carbon și a metanului în atmosferă,
dar și obținerea unei economii integrate a schimbărilor
climatice are un buget cu valoarea totală de 606.487,5
lei (peste 122.500 de euro), din care valoarea nerambursabilă se ridică la 605.000 lei și va fi implementat în
termen de 12 luni. Prin realizarea acestui obiectiv se urmărește reducerea sau prevenirea eliberării dioxidului
de carbon și a metanului în atmosferă, dar și obținerea
unei economii integrate a schimbărilor climatice
Sursa: ziarulincomod.ro

Primăriile din 17 localități teleormănene își simplifică interacțiunea cu cetățenii și reduc birocrația prin soluții de digitalizare, utilizând o aplicație completă de registratură și managementul documentelor. Cele 17 administrații locale fac parte din
GAL Dunărea de Sud, primul Grup de Acțiune Locală din țară
care a obținut fonduri pentru digitalizarea proceselor în cadrul
primăriilor, prin proiectul „e-Primăria – administrație locală fără
hârtii și ghișee”, finanțat prin programul Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – FEADR. Scopul proiectului este
implementarea digitalizării la nivelul administrațiilor publice locale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – ADI Câmpia Boianului, ce cuprinde localitățile: Bragadiru, Bujoru, Conțești, Crângu, Dracea, Fântânele, Frumoasa, Izvoarele, Lisa, Năsturelu, Piatra, Pietroșani, Seaca, Smărdioasa, Suhaia, Traian și Viișoara. Astfel, sunt atinse obiectivele de digitalizare la nivelul administrației locale vizate de proiect: asigurarea circulației documentelor între cetățeni și instituții în format electronic, îmbunătățirea interacțiunii cu cetățenii, modernizarea serviciilor furnizate și sprijinirea primăriilor în implementarea măsurilor de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni.
Sursa: liberinteleorman.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 22 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.

