
www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro

 adrsudmuntenia         ADRSudMuntenia ADRSudMuntenia

543
#Info Regional

Sud Muntenia
11 • 24 ianuarie 2022

Argeș / A fost inaugurat Traseul 
„Via Valahia” ................................. 11

Călărași / Primul pas către 
drumul expres Trans Regio Galați - 
Brăila - Slobozia - Drajna - Chiciu - 
Autostrada A2 .............................. 11

Dâmbovița / Bilet unic pentru 
vizitarea obiectivelor turistice 
din Complexul Național Muzeal 
„Curtea Domnească” .................. 11

Giurgiu / Proiect de eficientizare 
energetică a Liceului Teoretic 
„Nicolae Cartojan” ....................... 11

Ialomița / Modernizarea DJ 203F 
a fost finalizată ............................. 12

Prahova / Pași către realizarea 
Autostrăzii Ploiești - Buzău ........ 12

Teleorman / Educație de calitate 
prin proiectul ERASMUS+ 
„Digital Garden for European 
Schools – DigiEU” ......................... 12

Extinderea și dotarea Ambulatoriului
din structura Spitalului Municipal „Anghel Saligny” 

Fetești, finanțate prin Regio
fPAGINA 2

OPORTUNITĂȚI
Cursuri online de formare 
pentru experții de la nivel tehnic 
din statele membre 
ale Uniunii Europene .................... 8

POR
Regio sprijină îmbunătățirea 
calității vieții populației 
din municipiul Fetești ................... 4

Situația proiectelor depuse 
în cadrul POR la nivelul regiunii 
Sud - Muntenia la data 
de 25 ianuarie 2022 ..................... 5

JUDEȚE

Platoul Bucegi - vizită la Sfinx, Babele și Peștera Ialomiței
Bucegii sunt cei mai cunoscuți și mai vizitați munți din România, 
atât datorită poziționării de pe Valea Prahovei, cât mai ales pentru 
monumentele naturale atât de celebre în toată țara, cât 
și în străinătate fPAGINA 10

ADR SUD MUNTENIA
Oportunități de carieră în cadrul 
ADR Sud Muntenia .................... 6-7

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro
https://twitter.com/ADRSudMuntenia
https://www.youtube.com/user/ADRSudMuntenia


REGIO
2014-2020

2
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

www.inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro2

Info Regional Sud Muntenia #543
11 • 24 ianuarie 2022 

Joi, 20 ianuarie 2022, Liviu Gabriel Mușat, 
directorul general al Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia, la 
invitația primarului municipiului Fetești, 
Laurențiu Georgică Șonchereche, a participat 
la inaugurarea Ambulatoriului din structura 
Spitalului Municipal „Anghel Saligny” din 
Fetești, județul Ialomița.

Evenimentul a fost prilejuit de finalizarea lucrărilor 
realizate în cadrul proiectului „Extinderea și dotarea cu 
echipamente medicale a Ambulatoriului din structura 
Spitalului Municipal «Anghel Saligny» - Fetești”, care a 
obținut finanțare nerambursabilă din Programul Opera-
țional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - „Dezvolta-
rea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de in-
vestiții 8.1 - „Investiții în infrastructurile sanitare și so-
ciale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, re-

gional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește 
starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și 
de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituțio-
nale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul spe-
cific 8.1 - „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, 
comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru 
zonele sărace și izolate”, Operațiunea A - Ambulatorii.

Investiția realizată cu sprijin financiar Regio contribu-
ie la asigurarea unor servicii medicale de înaltă calitate 
pentru locuitorii municipiului Fetești și ai localităților li-
mitrofe. Cu ajutorul fondurilor europene s-a extins spa-
țiul destinat ambulatoriului integrat al Spitalului Munici-
pal „Anghel Saligny” cu 1.578,30 mp. suprafață constru-
ită, realizându-se dotarea cu mobilier și echipamente, în 
completarea celor existente, a șase cabinete ce funcțio-
nau în condiții improprii și cărora le-au fost alocate spa-
ții optime în noul Ambulatoriu.

(continuare în pagina 3)

Extinderea și dotarea Ambulatoriului
din structura Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Fetești, 

finanțate prin Regio
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https://facebook.com/adrsudmuntenia
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ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru 
implementarea acestui program.

Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare 
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

(continuare din pagina 2)
Totodată, s-au diversificat serviciile furnizate de am-

bulatoriu prin adăugarea următoarelor specialități medi-
cale: endocrinologie, diabet zaharat, nutriție și boli me-
tabolice, dermatologie, chirurgie generală și ortopedie. 
Sumele nerambursabile din Regio au permis de aseme-
nea dotarea laboratorului de radiologie și imagistică me-
dicală ce deservește atât asistența medicală spitaliceas-
că, cât și ambulatoriul, cu echipamente, inclusiv cu un 
computer tomograf (CT).

Proiectul a avut o durată de realizare de 52 de luni, în 
perioada 15 decembrie 2017 – 31 martie 2022, și un buget 
cu valoarea totală de 10.692.543,64 lei, din care aproape 
7,5 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă 
din FEDR, peste 2,99 milioane de lei este valoarea eligibi-
lă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 213.850,87 lei 
reprezintă contribuția Primăriei Municipiului Fetești.

Până la această dată, în cadrul priorității de investi-
ții 8.1.A, unde au putut fi depuse proiecte pentru dez-
voltarea infrastructurii ambulatoriilor medicale de spe-
cialitate, s-au transmis 29 de aplicații în valoare totală 
de 287,75 milioane de lei, ce au solicitat 263,66 milioane 
de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 26 dintre ele s-
au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 
261,38 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în 
valoare de 237,27 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au 
fost transmise până acum 2.123 de cereri de finanțare 
care au o valoare totală de 20,48 miliarde de lei, solici-
tând fonduri publice de peste 14,38 miliarde de lei. Pen-
tru 925 dintre ele au fost semnate contracte de finan-
țare în valoare totală de 9,38 miliarde de lei și fonduri 
nerambursabile solicitate de 7,8 miliarde de lei. Sume-
le 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 nerambursa-
bilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Ialomița au transmis 
136 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare tota-
lă de peste 1,62 miliarde de lei și au solicitat fonduri ne-
rambursabile de aproape 1,24 miliarde de lei. Pentru 61 
dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în va-
loare totală de 690,58 milioane de lei, ce au solicitat fon-
duri publice în valoare 620,35 milioane de lei.

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Joi, 20 ianuarie 2022, Liviu Gabriel Mușat, directorul ge-
neral al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia, alături de Laurențiu Georgică Șonchereche, primarul 
municipiului Fetești din județul Ialomița, au semnat con-
tractul de finanțare pentru proiectul „Înființare Centru 
educațional pentru servicii culturale Anghel Saligny și îm-
bunătățirea spațiilor publice urbane în municipiul Fetești”.

Investiția va fi finanțată din Programul Operațional Regio-
nal 2014-2020, Axa prioritară 13 - „Sprijinirea regenerării ora-
șelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Promova-
rea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme 
de discriminare”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea ca-
lității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”, în 
cadrul apelului de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Stra-
tegiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Prin implementarea acestui proiect, Primăria Municipiu-
lui Fetești și-a propus îmbunătățirea calității vieții populației 
din localitate prin crearea Centrului educațional pentru ser-
vicii culturale „Anghel Saligny”, în scopul îmbunătățirii servici-
ilor sociale, educaționale, culturale și recreative. Totodată, vor 
fi îmbunătățite spațiile publice urbane din oraș, prin reabilita-
rea a 11 străzi aflate în stare de degradare; acestea vor permi-
te accesul facil către destinații în care se desfășoară activități 
esențiale pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv către 
Centrul educațional pentru servicii culturale „Anghel Saligny”, 
cele două componente ale proiectului fiind integrate.

Proiectul va fi implementat în 65 de luni, în perioada 1 
august 2018 – 31 decembrie 2023 și are un buget cu valoa-
rea totală de 23.146.956,50 lei, din care aproape 19,55 mi-
lioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FE-
DR, 2,99 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambur-
sabilă din Bugetul Național, iar 609 mii de lei este contribu-
ția Primăriei Municipiului Fetești.

Până la această dată, în cadrul Obiectivului specific 13.1, 
unde au putut fi depuse proiecte privind îmbunătățirea ca-
lității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, 
inclusiv în cadrul apelului dedicat proiectelor ce vor fi imple-
mentate în teritoriul acoperit de SUERD, s-au transmis 38 de 
aplicații în valoare totală de 710,53 milioane de lei, prin ca-
re s-au solicitat 658,77 milioane de lei - fonduri nerambursa-
bile. Pentru 29 dintre ele s-au semnat contracte de finanța-
re cu o valoare totală de 558,16 milioane de lei și au solicitat 

fonduri publice în valoare de 522,54 milioane de lei.
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost de-

puse până acum 2.123 de cereri de finanțare care au o valoa-
re totală de 20,48 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de 
peste 14,38 miliarde de lei. Pentru 925 dintre ele au fost sem-
nate contracte de finanțare în valoare totală de 9,38 miliarde 
de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,8 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, re-
spectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Ialomița au transmis 136 de 
cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de peste 1,62 
miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de aproape 
1,24 miliarde de lei. Pentru 61 dintre acestea s-au semnat con-
tracte de finanțare în valoare totală de 690,58 milioane de lei, 
ce au solicitat fonduri publice în valoare 620,35 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru 
implementarea acestui program.

Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare 
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

Regio sprijină îmbunătățirea calității vieții populației 
din municipiul Fetești

Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud Muntenia (stânga), 
alături de Laurențiu Georgică Șonchereche, primarul muncipiului Fetești

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 25 ianuarie 2022

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia organizează, în data de 

7 februarie 2022, concurs pentru ocuparea 
unui post de expert (cu rolul de expert tehnic) 
în cadrul Serviciului Implementare E.L.E.N.A., 
la sediul central din municipiul Călărași.

Contractul individual de muncă va fi pe durată deter-
minată de 36 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență 

în ramura de știință: inginerie civilă(conform nomencla-
torului domeniilor și al specializărilor/programelor de 
studii universitare);

 9Minim 10 ani experiență în activități privind elabo-
rarea și implementarea de politici și strategii de dezvol-
tare durabilă, privind eficiența energetică a clădirilor;

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

de lucru este engleza).
Alte cerințe:

 9Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adre-
sele de e-mail: alin.izvoran@adrmuntenia.ro și resur-
seumane@adrmuntenia.ro, până la data de 3 februarie 
2022, ora 17:00.

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

Interviurile se vor susține online prin intermediul 
platformei Skype, în data de 7 februarie 2022, înce-
pând cu ora 9:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 
0242/331.769, persoane de contact: Izvoran Alin Ion - 
șef Serviciu implementare E.L.E.N.A., e-mail alin.izvo-
ran@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou resurse u-
mane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprin-
sul prezentului anunț, bibliografia, precum și documen-
tele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe si-
te-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.
ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente uti-
le > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.
adrmuntenia.ro/download_file/document/1277/Con-
curs-SIE-07-02-2022.rar.

Concurs, în data de 7 februarie 2022,
pentru ocuparea unui post de expert (cu rolul de expert 

tehnic) în cadrul Serviciul Implementare E.L.E.N.A., 
la sediul central din municipiul Călărași

Marilena BARON 
• 22 de ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia

În data de 17 ianuarie, 
colega noastră Marilena BA-
RON, expert Serviciul moni-
torizare proiecte POR, a ani-
versat 22 de ani de activi-
tate în cadrul Agenției pen-
tru Dezvoltare Regională Sud 
Mun tenia!

Pe această cale, te felici-
tăm și-ți mulțumim pentru implicarea și pentru com-
petența manifestate în întreaga activitate desfășura-
tă în Agenție!

La Mulți Ani cu realizări personale și profesionale!

Dragomir SCRIPCĂ 
• 14 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia

În data de 14 ianuarie, co-
legul nostru Dragomir SCRIP-
CĂ, expert Serviciul monito-
rizare proiecte POR, împli-
nește 14 ani de activitate în 
cadrul Agenției pentru Dez-
voltare Regională Sud Mun-
tenia!

Pe această cale, îl felicităm 
și-i mulțumim pentru profesionalism și pentru întreaga 
activitate desfășurată de-a lungul celor 14 ani în sprijinul 
beneficiarilor de fonduri Regio din județul Ialomița!

La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:alin.izvoran%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:alin.izvoran%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:alin.izvoran%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/docs/108/bibliografii-concursuri-angajare
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1277/Concurs-SIE-07-02-2022.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1277/Concurs-SIE-07-02-2022.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1277/Concurs-SIE-07-02-2022.rar
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Agenția pentru Dezvoltare Regionala 
Sud- Muntenia organizează, în data de 

31 ianuarie 2022, concurs pentru ocuparea 
unui post de consilier juridic în cadrul Biroului 
juridic(Serviciul juridic și soluționare contestații), 
la sediul central din municipiul Călărași.

Contractul individual de muncă va fi pe durată deter-
minată de 12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență 

în domeniul științelor juridice specializarea drept;
 9 Experiență minim 1 an în domeniul juridic;
 9 Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator.

Alte cerințe:
 9 Disponibilitate pentru deplasări în regiune

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa 
de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro și juridic@adr-

muntenia.ro până la data de 27 ianuarie 2022, 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 31 ianuarie 2022, 
începând cu ora 10:00.

Concursul se va desfășura cu respectarea legislației în ma-
terie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de CO-
VID-19 (distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/ 
331.769, persoane de contact: Pătra Rodica - șef Birou juri-
dic, e-mail juridic@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - șef Birou 
resurse umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro.

Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum si 
documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consul-
tate si pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adr-
muntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Docu-
mente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://
www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1276/
Concurs%2031.01.2022.rar.

Concurs, în data de 31 ianuarie 2022,
pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul 
Biroului juridic, la sediul central din municipiul Călărași

Sediul ADR Sud Muntenia, Călărași

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:juridic%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:juridic%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:juridic%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/docs/108/bibliografii-concursuri-angajare
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1276/Concurs%2031.01.2022.rar
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1276/Concurs%2031.01.2022.rar
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1276/Concurs%2031.01.2022.rar
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În perioada ianuarie - februarie 2022, 
Unitatea E.1 a DG REGIO (Departamentul 

pentru politică regională și urbană) 
organizează două sesiuni online de formare 
pentru experții din statele membre ale Uniunii 
Europene (UE). Formarea este oferită gratuit 
participanților din autoritățile de management 
din cadrul FEDR (Fondul European pentru 
Dezvoltare Regional), FC (Fondul de 
coeziune) și FSE (Fondul Social European), din 
organismele intermediare și din autoritățile 
de audit și se adresează experților de la nivel 
tehnic, având cel puțin 2 ani de experiență 
în fondurile ESI (Fondurile structurale și de 
investiții europene).

Prima sesiune de instruire se va desfășura în perioa-
da 24-28 ianuarie și are ca temă achizițiile publice stra-
tegice – „Modificări-cheie în directivele privind achizițiile 
publice și achizițiile strategice (achiziții inovatoare, ecolo-
gice și responsabile din punct de vedere social)” – în pro-
gramele și proiectele finanțate din fondurile ESI pentru 
statele membre, iar linkul pentru înregistrare, precum și 
materialele de formare pot fi găsite accesând următo-
rul link: https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/
en/information/legislation/guidance/training/#5.

A doua sesiune de formare este programată pentru 
perioadele 7-8 și 10-11 februarie și se referă la ajutoa-

rele de stat în cadrul programelor și proiectelor finanța-
te din fondurile ESI pentru statele membre. Linkul pen-
tru înregistrare, precum și materialele de formare pot 
fi găsite vizitând pagina https://ec.europa.eu/regional_
policy/en/information/legislation/guidance/training/#4.

Cursuri online de formare
pentru experții de la nivel tehnic din statele membre

ale Uniunii Europene

Fo
to

: p
ix

ab
ay

.c
om

Politica de coeziune a UE: Comisia lansează o cerere de proiecte
în valoare de 1 milion EUR pentru instituțiile de învățământ superior

din domeniul jurnalismului
Comisia a lansat o cerere de proiecte pentru elabo-

rarea unei programe de învățământ și a materialelor di-
dactice pentru un curs privind Uniunea Europeană și po-
litica de coeziune a UE, destinat viitorilor jurnaliști.

Comisarul pentru coeziune și reformă, Elisa Ferreira, 
a declarat: „Comisia a răspuns solicitării multor studenți 
din UE de a lansa această cerere, care ar oferi o oportu-
nitate extraordinară de a stimula dezbaterea academică 
privind UE și politica de coeziune a UE, precum și de a îm-
bunătăți cunoștințele studenților și de a încuraja coope-
rarea dintre universități și alte instituții ale UE.”

Beneficiarii vor trebui să redacteze o strategie de dez-

voltare, să creeze o rețea de instituții de învățământ su-
perior și să elaboreze cursurile. Propunerile pot fi depu-
se de universități și de alte instituții de învățământ din 
domeniul jurnalismului la nivel universitar și terțiar. Soli-
citanții trebuie să fie situați într-un stat membru al UE și 
să fie acreditați în conformitate cu legislația în vigoare în 
țara respectivă.

Comisia va acoperi 95 % din costul proiectului. Da-
ta-limită pentru depunerea candidaturilor este 21 aprilie 
2022, ora 14 (13: 00 CET). Comisia intenționează să ra-
porteze rezultatele în iunie 2022.

Sursa: ec.europa.eu
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http://ec.europa.eu
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Comisia Europeană a publicat un set de instrumente 
(https://ec.europa.eu/info/files/tackling-ri-foreign-inter-
ference_en) privind modalitățile de atenuare a ingerin-
țelor externe în cercetare și inovare.

Ingerința externă are loc atunci când se desfășoară 
activități de către un actor statal străin sau în numele 
acestuia, care sunt coercitive, ascunse, înșelătoare sau 
de corupție și care contravin suveranității, valorilor și in-
tereselor UE.

Setul de instrumente prezintă cele mai bune practici 
și este menit să sprijine instituțiile de învățământ superi-
or și organizațiile care desfășoară activități de cercetare 
din UE în ceea ce privește protejarea valorilor lor funda-
mentale, inclusiv a libertății academice, a integrității și a 
autonomiei instituționale, precum și să protejeze perso-
nalul, studenții, rezultatele și resursele cercetării.

Setul include o listă de posibile măsuri de atenuare ca-
re pot contribui la elaborarea de către organizațiile de cer-
cetare și inovare a unei strategii cuprinzătoare și adapta-
te nevoilor lor, pentru a face față riscurilor și provocărilor 
din străinătate. Aceste măsuri se axează pe patru domenii: 
valori, guvernanță, parteneriate și securitate cibernetică.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, 

cultură, educație și tineret, a declarat: „Împreună cu sta-
tele membre și cu partenerii din domeniul cercetării și 
inovării din întreaga Europă, am elaborat un set de in-
strumente util, care să ne ajute să ne protejăm valorile 
fundamentale, principalele rezultate ale cercetării și ac-
tivele intelectuale. Sensibilizarea și punerea în aplicare a 
unor măsuri preventive sunt esențiale pentru combate-
rea amenințărilor de intruziune străină care vizează vul-
nerabilitățile critice și cuprind toate activitățile de cerce-
tare, domeniile științifice, rezultatele cercetării, cercetă-
torii și inovatorii.”

Lista neexhaustivă de posibile măsuri de atenuare 
publicată astăzi propune o abordare cuprinzătoare pen-
tru ca actorii din domeniul cercetării și inovării să con-
tracareze ingerințele externe: de la sensibilizare și pre-
venire, până la un răspuns eficace, redresare și consoli-
darea rezilienței la amenințările viitoare.

Contribuind la acțiunea privind libertatea universita-
ră din cadrul Agendei politice a Spațiului european de 
cercetare, Comisia a creat setul de instrumente în co-
mun cu statele membre și cu partenerii din domeniul 
cercetării și inovării.

Sursa: ec.europa.eu

Un nou set de instrumente
ce contribuie la atenuarea ingerințelor externe

în cercetare și inovare

Foto: pixabay.com
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https://regio.adrmuntenia.ro
https://ec.europa.eu/info/files/tackling-ri-foreign-interference_en
https://ec.europa.eu/info/files/tackling-ri-foreign-interference_en
http://ec.europa.eu
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Bucegii sunt cei mai cunoscuți și mai vizitați munți din Ro-
mânia, atât datorită poziționării de pe Valea Prahovei, cât mai 
ales pentru monumentele naturale atât de celebre în toată 
țara, cât și în străinătate - Sfinxul și Babele.

Cea mai cunoscută metodă de a ajunge pe Platoul Bucegi, 
la aproximativ 2.400 metri altitudine este cu telecabina din 
Bușteni. Traseul acesteia este din stațiune până la Cabana Ba-
bele, iar peisajele văzute în cele 10 minute de călătorie taie ră-
suflarea. Alternativ, pe Platoul Bucegi se poate ajunge pe jos, 
pe traseele montane, însă pentru asta este necesară o foarte 
bună pregătire fizică și cunoștințe despre zonă. O altă posibili-
tate este de a merge cu mașina de teren, astfel de plimbări fi-
ind organizate de unii localnici. Totuși, acum există posibilita-
tea de acces cu mașina personală până în apropierea platou-
lui, datorită recent inauguratului „Transbucegi”. Această no-
uă șosea montană nu traversează Bucegii, însă conduce foar-
te aproape de Sfinx și Babe, mai exact lângă Cabana „Piatra 
Arsă”. Drumul pornește din Sinaia și face legătura între „Perla 
Carpaților” și orașul Târgoviște.

Odată ajuns pe Platoul Bucegi, își fac apariția Sfinxul și a 
Babele, cele două monumente naturale formate prin mode-
larea rocilor de vânt în special, cât și de apă, prin procesele de 
îngheț-dezgheț.

Babele sunt în imediata apropiere a cabanei cu același nu-
me și se află la o altitudine de 2.292 m. Sfinxul este la aproxi-
mativ 5-10 minute de mers pe jos. Megalitul antropomorf, de 
8 metri înălțime și 12 metri în lățime reprezintă rezultatul a mii 
de ani a eroziunii eoliene. Asemănarea sa izbitoare cu a Sfinxu-
lui Egiptean a dus la foarte multe interpretări cât și la unele te-

orii ale conspirației.
Dacă aveți o condiție fizică bună puteți face un traseu pâ-

nă la Crucea Eroilor Neamului, pe care toată lumea o fotogra-
fiază când trece pe Valea Prahovei, monument reabilitat re-
cent cu ajutorul fondurilor europene, prin Programul Opera-
țional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 5 - „Îmbu-
nătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorifi-
carea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de inves-
tiții 5.1 - „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural”. Așezat pe Vârful Caraiman, 
la 2.291 m altitudine, monumentul este unic atât prin ampla-
sare, cât și prin dimensiunile sale: 28 metri înălțime și 14 lăți-
me. Construită la inițiativa Regelui Ferdinand I și a Reginei Ma-
ria, pentru a comemora eroii ceferiști din Primul Război Mon-
dial, crucea a fost realizată din oțel, iar pe conturul acesteia 
sunt peste 100 becuri. La cruce se poate ajunge parcurgând 
un traseu de aproximativ 2 ore de la Cabana Babele.

Tot pe Transbucegi, sau continuând drumul cu telecabina 
de la Cabana Babele, se poate ajunge și la Peștera Ialomiței. 
Pe alocuri, peștera este foarte îngustă, însă există și unele săli 
foarte mari, precum sala „Mihnea Vodă” sau „Grota Urșilor”, 
iar la intrarea în peșteră se află schitul „Peștera Ialomiței”.

Pentru o plimbare de weekend în Munții Bucegi, obiecti-
vele turistice menționate reprezintă destinația ideală. Distan-
ța relativ scurtă față de București, drumul bun, varietatea ma-
re pentru cazare și obiective turistice superbe pe care le pu-
teți vizita sunt argumente pentru planificarea unei vizite pe 
Platoul Bucegi cât mai curând.

Sursa: umblu-teleleu.ro

Platoul Bucegi - vizită la Sfinx, Babele și Peștera Ialomiței
Foto: shtiu.ro
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Duminică, 23 ianuarie, în comuna Corbi a fost in-
augurată prima secțiune a traseului „Via Valahia”, cu-
prinsă între Corbi și Nucșoara. Via Valahia este un pro-
iect menit a pune în valoare, la pas și cu bicicleta, una 
din cele mai frumoase zone din România prin explora-
rea istoriei, geografiei, tradițiilor și obiceiurilor acestor 
locuri. Traseul pornește de la Corbi (Corbii de Piatră) și 
va ajunge până la Olt – Racoviță, urmând a fi amenajat 
cu borne, semne de orientare, panouri de informații și 
stâlpi de orientare, acolo unde este cazul.

Sursa: jurnaluldearges.ro

A fost inaugurat
Traseul „Via Valahia”

Începând cu acest an cele 16 muzee, obiective turis-
tice aflate în administrarea Complexului Național Mu-
zeal „Curtea Domnească” pot fi vizitate în baza un bilet 
unic. În acest fel, a fost eliminat timpul pe care turiștii îl 
petrec la cumpărarea biletelor obișnuite.

Tichetul poate fi achiziționat online de cei care își 
planifică din timp călătoria în județul Dâmbovița sau 
direct, de la primul muzeu dâmbovițean pe care aceș-
tia îl vizitează.

Așadar, cu un singur tichet se pot vizita: Ansamblul 
Monumental Curtea Domnească din Târgoviște, Muze-
ul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul Evoluției Omu-
lui și Tehnologiei în Paleolitic, Muzeul Scriitorilor Dâm-
bovițeni, Muzeul Tiparului și al Cărți Românești, Casa - 
Atelier „Gheorghe Petrașcu”, Muzeul „Vasile Blendea”, 
Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi, Muzeul de Et-
nografie și Folclor - Pucioasa, Muzeul Etnografic „Prof. 
Dumitru Ulieru” - Pietroșița, Casa Memorială „I. L. Ca-
ragiale”, Casa Atelier „Gabriel Popescu”, Expoziția „Me-
tamorfozele unui loc al memoriei”, Casa Romanței și 
Peștera Ialomiței.

Sursa: targovistenews.ro

Bilet unic
pentru vizitarea 

obiectivelor turistice
din Complexul Național 

Muzeal „Curtea 
Domnească”

Consiliile județene Galați, Brăila, Ialomița și Călărași au pus ba-
zele unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară pentru dezvolta-
rea infrastructurii de transport de interes strategic în această zonă 
a țării. Alianța administrativă are în vedere implementarea de pro-
iecte majore în infrastructura de transport și atragerea de fonduri 
europene sau de la bugetul de stat pentru dezvoltarea economică 
a celor patru județe, inclusiv prin atragerea de investitori.

Un prim proiect care va fi coordonat de către noua asocie-
re administrativă este construirea unui drum TransRegio Galați 
– Brăila – Slobozia (Ialomița) – Drajna – Autostrada A2 – Chi-
ciu (Călărași), în parteneriat cu Ministerul Transporturilor. Se-
diul acestei asociații va fi la Galați, iar în funcția de președinte a 
fost ales Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Sursa: clnews.ro

Primul pas
către drumul expres 

Trans Regio Galați - Brăila - 
Slobozia - Drajna - Chiciu - 

Autostrada A2

În ultimele două luni Primăria Municipiului Giurgiu a sem-
nat patru contracte de finanțare privind eficientizarea energeti-
că a unităților de învățământ pentru Liceul Tehnologic „Ion Bar-
bu” și Școala nr. 6, respectiv pentru Școlile nr. 3 și nr. 10. Al patru-
lea contract a fost semnat la sfârșitul anului trecut și are o valoa-
re de 3,8 milioane, vizând lucrări de eficientizare energetică la Li-
ceul Teoretic „Nicolae Cartojan”. Investițiile presupun lucrări de 
reabilitare termică a anvelopei și a sistemului de încălzire, instala-
rea unor sisteme alternative de producere a energiei, lucrări de 
reabilitare sau modernizare a sistemelor de climatizare/ventila-
re naturală, a instalației de iluminat integrată a clădirii și lucrări 
de management energetic. Proiectele sunt finanțate din Progra-
mul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - „Sprijini-
rea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prio-
ritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestio-
nării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenera-
bile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sec-
torul locuințelor”, Operațiunea 3.1.B - „Clădiri publice”.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Proiect
de eficientizare energetică 

a Liceului Teoretic 
„Nicolae Cartojan”

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU
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Modernizarea DJ 203 F a fost încheiată pe tronsonul 
Iazu – Scânteia – Valea Ciorii – intersecția DN21A – Lun-
gimea totala a infrastructurii proiectului este de 14,6 
kilometri iar valoarea investiției este de 21.964.635 lei. 

Structura rutieră obținută are 6 centimetri strat de 
baza beton asfaltic, 4 centimetri strat de uzură și 15 
centimetri strat fundație din piatra spartă – amestec 
optimal.

În interiorul localităților au fost realizate rigole, tro-
tuare, podețe de acces la proprietăți, parcări și stații 
de autobuz, acolo unde condițiile din teren au permis 
construirea acestor infrastructuri.

De la începutul anului trecut și până în prezent, în 
județul Ialomița s-au executat și recepționat lucrări de 
modernizare pe DJ302 și DJ203F, însumând aproxima-
tiv 80 de km de drumuri județene, cu o valoare totală a 
investiției de 155 milioane de lei.

Sursa: guraialomitei.com

Modernizarea
DJ 203F

a fost finalizată

La început de an 2022, Liceul Teoretic „Marin Pre-
da” din Turnu Măgurele a organizat evenimentul de 
multiplicare și diseminare a activităților din cadrul Par-
teneriatului Strategic Erasmus+ KA2 „Digital Garden 
for European Schools – DigiEU’’, coordonat de o or-
ganizație non-guvernamentală PETIT PAS din localita-
tea Trani, Italia, și implementat în perioada septembrie 
2019 – ianuarie 2022, alături de parteneri din Cipru, 
Polonia, Portugalia și România.

Având ca scop general îmbunătățirea practicilor 
educaționale prin utilizarea metodologiei TEAL (Tech-
nology – Enhanced Active Learning), proiectul Digital 
Garden for European Schools – DigiEU s-a adresat unui 
grup țintă constituit atât din elevi cu vârste cuprinse în-
tre 6 și 19 ani, cât și din profesori de matematică, chi-
mie, biologie, IT și de alte discipline, care au experiență 
în utilizarea unor metode de predare inovative, fermi-
eri, nutriționiști sau antreprenori locali.

„Digital Garden for European Schools – DigiEU” poate 
oferi soluții de modernizare a procesului de învățământ 
prin folosirea tehnologiei digitale în activitățile didacti-
ce, utilizând aplicația GARDEN APP pentru creșterea in-
teresului elevilor privind cultivarea unei mini grădini, dar 
și prin implicarea elevilor în activități care vizează conști-
entizarea importanței alimentației sănătoase.

Sursa: ziarul-mara.ro

Educație de calitate
prin proiectul ERASMUS+ 

Digital Garden for European 
Schools – DigiEU

IALOMIȚA

TELEORMAN

Foto: facebook.com

Ministerul Transporturilor are în vedere semnarea, 
în acest an, a contractelor pentru primul tronson din 
A7, între Ploiești și Buzău. Astfel, este prevăzută înce-
perea construcției Autostrăzii Moldovei (A7), tronso-
nul Ploiești - Buzău având 63,25 km, iar Buzău - Foc-
șani 82,44 km.

Proiectul tehnic pentru cele două tronsoane es-
te realizat, iar lansarea în licitație a contractului pen-
tru construcția primei secțiuni a intrat în linie dreaptă, 
fiind primii pași concreți pentru unirea Munteniei cu 
Moldova prin infrastructură rutieră modernă.

Sectorul Ploiești – Buzău ar urma să înceapă de la 
Dumbrava, unde planurile prevăd și construirea unui 
nod rutier prin care să se asigure legătura dintre Auto-
strada Moldovei și A3 București – Ploiești, în viitor A3 
București – Brașov.

Sursa: actualitateaprahoveana.ro

Pași
către realizarea 

Autostrăzii
Ploiești - Buzău

PRAHOVA
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Sediul central CĂLĂRAȘI
Adresă Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, 
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași, 
Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167, 
E-mail office@adrmuntenia.ro

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile 
Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud. 
Argeș, Tel./fax 0248/222.250, 
E-mail arges@adrmuntenia.ro

Biroul Județean DÂMBOVIȚA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Dâmbovița, 
sediul Consiliului Județean Dâmbovița: Piața 
Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 și 101, mun. 
Târgoviște, jud. Dâmbovița, Tel./fax 0345/100.018, 
E-mail dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean GIURGIU
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Giurgiu, Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, 
jud. Giurgiu Tel./fax 0246/215.271, 
E-mail giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Județean IALOMIȚA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Ialomița, 
Piața Revoluției, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59, 
mun. Slobozia, jud. Ialomița, Tel./fax 0343/101.139, 
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723, 
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova, 
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310, 
E-mail prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, mun. 
Alexandria, jud. Teleorman, Tel./fax 0347/101.000, 
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați.
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de caractere 
cu tot cu spații), împreună cu 1-2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de 
informare vor fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va fi publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de 
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din 
regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților massmedia de la nivelul regiunii Sud 
Muntenia și siteurilor dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.
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Se distribuie gratuit

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” este un 
material cu informații despre activitățile derulate 
de către Agenție și de către Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în vederea 
promovării Programului Operaţional Regional.

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