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Joi, 27 ianuarie 2022, Agenția pentru Dezvoltare Regională 
a lansat cel de-al treilea apel de fișe de proiect pentru  „Sprijin 
pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în domeniul spe-
cializării inteligente”, finanțat din Programul Operațional Asis-
tență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Întărirea 
capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte fi-
nanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fon-
duri”, Obiectivul Specific 1.1 - „Întărirea capacității beneficiari-
lor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implemen-
ta proiecte mature”.

Fișele vor fi transmise prin e-mail, la adresa fise.proiecte@
adrmuntenia.ro, în perioada 7-18 februarie 2022, putând fi se-
lectate doar ideile de proiecte care au fost dezvoltate în cadrul 
procesului de preselecție și/sau al procesului de descoperire 
antreprenorială organizate de către ADR Sud Muntenia în pe-
rioada 2019-2020.

Apelul de proiecte este unul non-competitiv, respectând 
principiul „primul venit - primul servit”.

Bugetul total alocat regiunii de dezvoltare Sud Muntenia es-
te de 513.532,27 lei, reprezentând valoarea ajutorului de mini-
mis, fiind  selectate pentru contractare fișele de proiecte de in-
vestiție conforme și eligibile în funcție de încadrarea în bugetul 
disponibil pentru acest apel.

ADR Sud Muntenia, în calitate de administrator de schemă, 
va acorda sprijinul financiar necesar pentru elaborarea docu-
mentațiilor tehnico-economice și a altor documentații aferen-
te pregătirii și implementării proiectelor din domeniile incluse 
în Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia, 
prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020

Sprijinul financiar pentru elaborarea documentațiilor tehni-
co-economice conform Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 88/2020, va fi acordat sub formă de ajutor de minimis, pen-
tru autoritățile publice locale, universități, institute de cerceta-
re, IMM, întreprinderi mari și ONG.

În cadrul prezentului apel de fișe de proiect, se vor finan-
ța activități de elaborare a documentațiilor tehnico-economice 
pentru proiecte de infrastructură pe domeniul Specializare In-
teligentă, precum:

• studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucră-
rilor de intervenții, după caz;

• proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
• proiectul tehnic de execuție.
În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin și pentru 

documentații de tipul:
• plan de afaceri;

• studiu de marketing;
• studiu de oportunitate;
• studiu geotehnic;
• studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;
• studiu arheologic;
• studiu hidrologic;
• studiu topografic;
• documentație cadastrală,
precum și orice alte categorii de studii și documentații pen-

tru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru im-
plementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

Solicitanții care pot depune fișe de proiecte în vederea reali-
zării documentațiilor tehnico-economice sunt:

• unități administrativ-teritoriale în parteneriat cu universi-
tăți, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau priva-
te de cercetare-dezvoltare-inovare, IMM și întreprinderi mari.

• parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, 
alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inova-
re, IMM și întreprinderi mari;

• universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități 
publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, IMM și în-
treprinderi mari (individual).

Ghidul Solicitantului simplificat pentru apelul 3 privind acor-
darea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor ne-
cesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale 
regiunii Sud Muntenia poate fi descărcat, alături de anexe, de 
pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Planificare regională > Docu-
mente 2021-2027, titlul „Metodologie pentru verificarea și eva-
luarea fișelor de proiect depuse conform OUG nr. 88/2020” > 
„Specializare inteligentă – apelul 3”, link: https://www.adrmun-
tenia.ro/download_file/article/733/Ghid-SSI-27-ian-2022.rar.

ADR Sud Muntenia lansează al treilea apel de fișe
de proiect pentru elaborarea documentațiilor 

necesare implementării proiectelor de specializare 
inteligentă ale regiunii Sud Muntenia!
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Miercuri, 26 ianuarie 2022, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 

participat online, prin intermediul platformei 
ZOOM, la evenimentul final al proiectului 
DepoSIT, Conferința de Inovație Socială.

În timpul întâlnirii au fost dezbătute rezultatele obți-
nute în cadrul proiectului și concluziile ca urmare a parti-
cipării IMM-urilor inovatoare la testarea Instrumentului 
European pentru Auditul Inovării, cu accent pe inovarea 
socială. Au mai fost dezbătute subiecte precum „Inovare 
socială și economie socială la nivel european” și „Experi-
mentarea politicilor în contextul inovației sociale”.

În cadrul sesiunii „Experiențe și lecții învățate” au par-
ticipat reprezentanți ai companiilor care au fost implica-
te în testarea instrumentului de audit de inovare din fi-
ecare țară parteneră. În cadrul sesiunii, aceștia și-au ex-
pus punctul de vedere cu privire la Instrumentul de au-
dit pe care au avut ocazia să-l testeze, ce anume au învă-
țat în urma acestei experiențe și cum le-a influențat ac-
tivitatea companiei.

La finalul evenimentului au avut loc trei sesiuni para-
lele interactive, la care au participat atât reprezentanți 
ai companiilor implicate în proiect, partenerii proiectu-
lui, precum și agenții de inovare, fiind dezbătute teme-
le: „Sinergii de inovare socială: Cum se creează oportuni-
tăți de a duce mai departe inovația socială în domeniul 
antreprenorial”; „Întreprinderi sociale în pandemia CO-
VID-19 – unul pentru toți si toți pentru unul?”; „Oportuni-
tăți de servicii conexe la potențialul de inovare socială și 
sprijinul pentru afaceri”.

ADR Sud Muntenia implementează, în calitate de par-
tener, proiectul „Dezvoltarea și testarea Instrumentului 
European pentru Auditul Inovării, cu accent pe inovare 
socială” – DepoSIT, finanțat în cadrul Programului Ho-
rizon 2020 – INNOSUP, apelul: „Sprijinirea IMM-urilor în 
Inovare”.

Mai multe informații despre proiect găsiți pe urmă-
toarele link-uri:

• https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-deposit/
static/1210

• http://www.depositproject.eu/
• https://www.facebook.com/depositproject

ADR Sud Muntenia,
la evenimentul final al proiectului DepoSIT
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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 determinată 
de 36 luni din momentul angajării.

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

mura de știință: inginerie civilă(conform nomenclatorului do-
meniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare);

 9Minim 10 ani experiență în activități privind elaborarea și 
implementarea de politici și strategii de dezvoltare durabilă, pri-
vind eficiența energetică a clădirilor;

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

cru este engleza).

Alte cerințe:
 9Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresele de 
e-mail: alin.izvoran@adrmuntenia.ro și resurseumane@adr-
muntenia.ro, până la data de 3 februarie 2022, ora 17:00.

Concursul se va desfășura prin susținerea unui interviu de 
selecție cu scopul de a verifica informațiile furnizate de candi-
dat în dosarul de înscriere, de a verifica valoarea și relevanța ex-
perienței și cunoștințele din bibliografie ale candidatului.

Interviurile se vor susține online prin intermediul platfor-
mei Skype, în data de 7 februarie 2022, începând cu ora 9:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769, 
persoane de contact: Izvoran Alin Ion - șef Serviciu implemen-
tare E.L.E.N.A., e-mail alin.izvoran@adrmuntenia.ro și Mâțu 
Ioana, șef Birou resurse umane, e-mail resurseumane@adr-
muntenia.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 > Bibli-
ografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/
download_file/document/1277/Concurs-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

Monica GHEORGHE 
• 11 ani de activitate 

în cadrul 
ADR Sud Muntenia
În data de 1 

februarie, colega 
noastră Monica 
GHEORGHE, șef 
Com partiment 
verificare achizi-
ții publice și con-
flicte de interese 
POR, a împlinit 11 ani de activitate 
în cadrul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia!

Pe această cale, te felicităm 
și-ți mulțumim pentru profesio-
nalismul manifestat în întreaga 
activitate desfășurată până în 
prezent în Agenție! 

La Mulți Ani cu succese!

Andreea CHIRIAC 
• 11 ani de activitate 

în cadrul 
ADR Sud Muntenia
În data de 1 

februarie, co-
lega noastră 
An dreea CHI-
RIAC, expert 
Bi roul verifica-
re plăți POR, 
a aniversat 11 
ani de activitate în cadrul Agen-
ției pentru Dezvoltare Regiona-
lă Sud Muntenia!

Pe această cale, te felicităm 
pentru spiritul de echipă și pen-
tru profesionalismul manifestat 
în întreaga activitate desfășura-
tă până în prezent în Agenție! 

La Mulți Ani cu succese!

Cătălina Ștefania IONIȚĂ 
• 11 ani de activitate 

în cadrul 
ADR Sud Muntenia
În data de 1 

februarie, co-
lega noastră 
Cătălina Ștefa-
nia IONIȚĂ, șef 
Birou verifica-
re plăți POR, a 
împlinit 11 ani 
de activitate în cadrul Agenți-
ei pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia!

Pe această cale, te felicităm 
și-ți mulțumim pentru implica-
rea și pentru competența ma-
nifestate în întreaga activitate 
desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu realizări!
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 2 februarie 2022
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Strategia UE în domeniul biodiversității 
pentru 2030 – o inițiativă-cheie a Pactului 

verde european – urmărește să plaseze 
biodiversitatea Europei pe calea redresării 
până în 2030. Pentru a contribui la realizarea 
acestui obiectiv, strategia urmărește să 
protejeze cel puțin 30 % din teritoriul terestru 
și maritim al UE până în 2030.

Aceste obiective ale UE sunt în concordanță cu obiec-
tivele globale propuse în cadrul celei de a 15-a Conferin-
țe a părților (COP15) la Convenția ONU privind diversita-
tea biologică. O treime din această suprafață a UE - con-
stând în zone foarte importante în ceea ce privește bio-
diversitatea și clima - ar trebui să fie strict protejată, a-
tât pe uscat, cât și pe mare, în conformitate cu Strategia 
UE în domeniul biodiversității. Orientările adoptate as-
tăzi vor sprijini statele membre să atingă aceste obiecti-
ve și să creeze o rețea transnațională coerentă.

Vicepreședintele executiv Frans Timmermans, respon-
sabil cu Pactul verde european, a declarat: „Pentru a ori-
enta economia noastră pe o traiectorie cu adevărat du-
rabilă, trebuie să îi oferim naturii spațiul necesar pen-
tru redresare. Extinderea zonelor protejate din Uniunea 
Europeană, atât pe uscat, cât și pe mare, este esențială 
pentru asigurarea acestui spațiu”.

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virgini-

jus Sinkevičius, a adăugat: „Depindem de natură și trebu-
ie să o conservăm. Natura 2000 este pilonul unei rețele 
transeuropene pentru natură, dar sunt necesare eforturi 
suplimentare la nivel național pentru finalizarea acesteia. 
Orientările noastre le oferă statelor membre instrumen-
te care să le ajute să identifice, să desemneze și să gesti-
oneze zone protejate suplimentare. Vom continua să co-
laborăm pentru a plasa natura europeană pe drumul că-
tre redresare până în 2030, în folosul planetei și al eco-
nomiei noastre.”

Rețeaua actuală de zone protejate juridic nu este su-
ficient de extinsă pentru a putea proteja biodiversita-
tea. Desemnările suplimentare ar trebui fie să contribu-
ie la finalizarea rețelei Natura 2000, fie să facă parte din 
sisteme naționale de protecție. Obiectivele pentru 2030 
se aplică în întreaga UE, iar fiecare stat membru va de-
semna zone care urmează să fie protejate pe baza unor 
criterii ecologice obiective și a cantității și calității biodi-
versității. Beneficiile ecologice și economice merg mâ-
nă în mână, întrucât serviciile ecosistemice ale unicei re-
țele Natura 2000 existente (alimentație, filtrarea apei 
și a aerului, rezistența la dezastre etc.) sunt estimate la 
300 miliarde EUR pe an, iar rețeaua sprijină aproximativ 
500.000 de locuri de muncă.

Ghidul cu orientări a fost elaborat în colaborare cu 
Agenția Europeană de Mediu, după discuții timp de un an 
cu experți naționali și cu organizații ale părților interesate.

Sursa: ec.europa.eu

Biodiversitate: orientările Comisiei
privind noile zone protejate, menite să conducă 

natura europeană pe drumul către redresare până în 2030

Foto: pixabay.com
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Uniunea Europeană țintește la investiții 
în industria cipurilor de zeci de miliarde 

de euro, pentru a-și consolida industria de 
specialitate.

Planurile UE își propun, astfel, dublarea până la 20% 
a ponderii sale în producția globală de cipuri, a decla-
rat Thierry Breton, comisarul european pentru industrie.

UE reacționează astfel, pe de-o parte, la deficitul glo-
bal de cipuri și semiconductori apărut din cauza pande-
miei, care a scos în evidență dependența de furnizorii 
asiatici și americani. Pe de altă parte, planurile UE vin du-
pă ce Statele Unite au adoptat Legea CHIPS pentru Ame-
rica, de 52 de miliarde de dolari, pentru a concura mai 
bine cu tehnologia chineză.

Proiectul „The EU Chips Act” , anunțat în septembrie 
anul trecut de președinta Comisiei Europene, Ursula von 
der Leyen, urmează să acopere investițiile pentru urmă-
torii 20-30 de an și să fie aprobat de Executivul Euro-

pean în 8 februarie.
Ofensiva UE pentru cipuri va include declanșarea 

unui program finanțat de statele UE, pentru producția 
de semiconductori de ultimă generație și o platformă de 
proiectare pentru producători, companii de software și 
utilizatori, pentru a testa noi aplicații.

„Facem tot ce este necesar pentru a atrage investi-
ții strategice. Ne-am stabilit condițiile, primele de acest 
fel în Europa, pentru siguranța aprovizionării”, promite 
comisarul european pentru industrie. Oficialul european 
vrea ca „UE să fie un exportator net de semiconductori, 
așa cum suntem în ceea ce privește vaccinurile. În indus-
triile geostrategice, cum ar fi bateriile sau produsele far-
maceutice, facem același lucru. Nu înseamnă să facem 
totul singuri, ci să avem capacitatea de a o face dacă este 
necesar, astfel încât UE să nu poată fi ținută ostatică”, a 
adăugat Thierry Breton, care a mai adăugat că vor fi apli-
cate reguli mai flexibile privind ajutoarele de stat desti-
nate producătorilor europeni.

Sursa: cursdeguvernare.ro

UE țintește la investiții de zeci de miliarde în industria cipurilor
Foto: pixabay.com
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Județul Argeș găzduiește obiective culturale 
de mare interes, unice și neprețuite. 

Unul dintre aceste monumentele este Casa 
memorială a poetului George Topârceanu 
(1886-1937), situată la aproximativ 6 km de 
Câmpulung, în comuna Valea Mare Pravăț, mai 
exact, în satul Nămăiești din județul Argeș.

Casa țărănească, cu pridvor larg la etaj, acoperită cu și-
ță și ridicată de mâini pricepute la început de veac, în 1900, 
este locul în care poetul George Topîrceanu și-a petrecut 8 
ani din viață. Casa a intrat în patrimoniul Muzeului Munici-
pal Câmpulung prin donația familiei în anul 1958, fiind de-
clarată ulterior monument istoric de interes național.

La intrarea în micul parc, printre pomi, te întâmpină 
statuia de bronz a poetului, ridicată în 1973 de ofițerul în 
rezervă Marius Buturoiu, pe soclul căreia sunt așternute 
ultimele versuri din „Balada morții”.

În prezent, casa adăpostește o expoziție memorială 
permanentă, cuprinzând exponate legate de viața și ac-
tivitatea poetului, precum o parte a bibliotecii persona-

le, scrisori adresate familiei și prietenilor, manuscrise, fo-
tografii, arme de vânătoare și bastoane.

Mica expoziție de la parter invită vizitatorii într-o incur-
siune în timp pentru a cunoaște viața și activitatea poe-
tului, prin intermediul fotografiilor, scrisorilor către fami-
lie, documentelor originale sau facsimilelor și publicațiilor.

O scară interioară de lemn, element original în arhitec-
tura țărănească, ne conduce la etaj unde, în două încăperi 
dispuse simetric față de un antreu, a fost recreată atmosfe-
ra în care a trăit și a scris George Topârceanu. Către stradă, 
un dormitor cu mobilier de epocă și multe țesături populare 
evocă pentru vizitator calmul orelor de odihnă ale poetului.

Pașii lui traversau micul hol și ajungeau în camera de 
lucru unde, la biroul pirogravat, așternea în momente 
de inspirație versuri care au devenit subiecte de poezii: 
„Aeroplanul” din poezia cu același nume și celebrul gea-
mantan din „Balada chiriașului grăbit”.

A rămas așa cum și-ar fi dorit Topârceanu: o casă pri-
mitoare, plină de povești, de învățături și de scrieri, din 
care tot trecătorul poate să cunoască cine a fost autorul 
Baladelor vesele și triste.

Sursa: muscel-info.ro

Vizită la Casa Memorială „George Topîrceanu” 
din Nămăiești, județul Argeș

Foto: wikipedia.org

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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La începutul lunii februarie, Primăria Comunei Bra-
du din județul Argeș va depune un proiect la Adminis-
trația Fondului pentru Mediu prin care va realiza stații 
de încărcare pentru vehicule electrice în comună. In-
vestiția prevede instalarea a cinci stații, două în zona 
dispensarului și alte trei în zona Unității Militare Gea-
măna, iar valoarea proiectului este de 1.000.000 de lei.

Proiectul va fi transmis pentru finanțare din „Programul 
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în trans-
porturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: 
stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”.

Toate stațiile trebuie să asigure minimum două punc-
te de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare 
din rețeaua publică de distribuție, dintre care un punct 
de reîncărcare permite încărcarea în curent continuu la 
o putere ≥ 50 kW și un punct de reîncărcare permite în-
cărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehi-
culelor electrice.

Sursa: atitudineinarges.ro

Comuna Bradu
va avea stații 

de reîncărcare 
pentru vehiculele electrice

Noile investiții de la Spitalul Județean de Urgență 
Târgoviște avansează. Astfel, a fost semnat contractul 
de execuție de lucrări privind extinderea și moderniza-
rea Unității de Primire Urgențe (UPU) din cadrul Spita-
lului Județean de Urgență Târgoviște.

Prima parte a proiectului, care va debuta în scurt 
timp și care va costa peste 8 milioane de lei, prevede 
extinderea și modernizarea unității medicale, investi-
ție care la final va beneficia și de aparatură de ultimă 
generație.

A doua investiție majoră este o secție nouă de Am-
bulatoriu, care va costa aproximativ 17 milioane de lei.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Încep
lucrările la Unitatea
de Primiri Urgențe

din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Târgoviște

Misiunea delegației Consiliului Județean Călărași, din care a 
făcut parte și Liviu Mușat, directorul general al ADR Sud Mun-
tenia, prezentă în Austria în toamna anului trecut, s-a concre-
tizat miercuri, 26 ianua rie, odată cu aprobarea asocierii în par-
teneriat a Județului Călărași cu Municipiul Călărași, Inspecto-
ratul Școlar Județean Călărași și Fundația „Grupul de Inițiati-
vă pentru Învățământul Fizicii Călărași” în vederea promovării 
obiectivului de investiții „Parcul de Ştiințe și Tehnologie Danu-
bius”. Parcul va fi o variantă mai mică a lui Lakeside (Austria), 
acolo unde reprezentanții CJ Călărași au văzut cum educația 
se împletește cu știința, recreerea și inovația.

Parcul de Știință și Tehnologie Danubius este un proiect 
modular, scopul acestuia fiind dezvoltarea durabilă a județului 
Călărași. El va cuprinde un campus educațional pentru copii și 
adulți, unde pe prim-plan vor fi tehnologiile informaționale și 
de comunicații, precum și sursele de energie verde. Nu în ul-
timul rând, vor putea fi înființate start-up-uri de tehnologie.

Sursa: canalsud.ro

Parcul
de tehnologie și știință 

din Călărași prinde contur

Consiliul Județean Giurgiu a depus documentația 
pentru atragerea fondurilor nerambursabile AFM, în 
valoare de 10.445.312,56 lei, pentru obiectivul Reabi-
litarea și îmbunătățirea eficienței energetice la centrul 
de asistență socială Giurgiu.

Dacă proiectul va fi aprobat, clădirea, aflată în pa-
trimoniul Consiliului Județean Giurgiu și în administra-
rea Direcției Generale de Asistență Socială și Protec-
ția Copilului Giurgiu, va funcționa în conformitate cu 
standardele reglementate în Directiva Europeană pri-
vind eficiența energetică, costurile fiind, de asemenea, 
optimizate.

Pe lângă spațiile de cazare, cantină, spații de lectu-
ră și birouri administrative aferente Direcției, prin mo-
dernizare se va amenaja un cabinet medical/psiholo-
gic, dar și spații de joacă și de recreere. 

Sursa: facebook.com

Proiect
pentru reabilitarea

și îmbunătățirea eficienței 
energetice centrului de 
asistență socială Giurgiu

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://atitudineinarges.ro
http://jurnaldedambovita.ro
http://canalsud.ro
http://facebook.com
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Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița va  primi 
5.833.469,61 lei pentru reabilitarea termică și crește-
rea eficienței energetice a sediului Poliției Municipiului 
Slobozia. Proiectul „Reabilitare termica și creșterea efi-
cientei energetice a clădirii cu destinatia sediu al Poliției 
Municipiului Slobozia” a obținut finanțare din Progra-
mul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - 
„Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute 
de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea efi-
cienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și 
a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastruc-
turile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul

locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice.
După implementarea proiectului, principalele rezul-

tatele obținute vor duce la trecerea clădirii sediului Po-
liției Județene Ialomița într-o clasa energetică superi-
oară, la îmbunătățirea stării clădirii, la economisirea 
cantității de energie pe termen mediu și lung și scăde-
rea costurilor cu energia, precum și la reducerea emi-
siilor de CO2.

Scopul priorității Regio prin care investiția a primit 
finanțare îl reprezintă creșterea eficienței energetice a 
clădirilor publice și îmbunătățirea calității mediului prin 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reduce-
rea consumului anual de energie primară și promova-
rea utilizării surselor regenerabile de energie.

Regio
finanțează eficientizarea 

energetică a sediului 
Inspectoratului de Poliție 

Județean Ialomița

Elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Alexandria sunt 
implicați în proiecte derulate cu sprijinul Uniunii Europene care 
se vor finaliza în anul 2022. „Young journalists of today-respon-
sible digital citizens of tomorrow” este un proiect de partene-
riat Erasmus+ al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, ce are ca 
obiectiv desfășurarea atelierelor de educație media realizate la 
nivelul unității de învățământ, la care participă, atât elevii, cât 
și profesorii, pe teme de actualitate și importanță, cum am fi: 
„Mass-media între manipulare, realitate și fake-news”, „Instru-
mente de manipulare în mass-media”, „Puterea imaginii” sau 
„Drepturile de autor”. Utilizarea într-un mod corect a informați-
ilor pe internet este o altă prioritate a acestui proiect, prin care 
elevii conștientizează că postarea informațiilor în spațiul virtual 
trebuie să fie făcută cu responsabilitate și cu respectarea drep-
turilor de proprietate intelectuală și asupra conținutului.

Sursa: explozivnews24.ro

Școala 
Gimnazială „Mihai Eminescu” 

din Alexandria derulează 
proiecte europene

IALOMIȚA

TELEORMAN

Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița (foto arhivă)

Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a In-
frastructurii Rutiere (CNAIR), cei ai firmelor de proiectare care 
se ocupă de studiile de fezabilitate și proiectele tehnice pen-
tru tronsonul Ploiești-Brașov al autostrăzii A3 și pentru varian-
tele ocolitoare Comarnic, Azuga-Bușteni și DJ 102I Bănești-Va-
lea Doftanei, precum și reprezentanți ai autorităților publice lo-
cale și județene au analizat variantele finale ale traseelor și ar-
monizarea acestora. Au fost astfel stabilite punctele de legătu-
ră dintre centurile ocolitoare care vor fi realizate pe Valea Pra-
hovei și viitorul tronson al autostrăzii A3, Ploiești-Brașov. Trase-
ele finale stabilite, atât pentru variantele ocolitoare, cât și pen-
tru tronsonul A3 care va tranzita județul Prahova, vor permite 
CNAIR finalizarea celei de-a doua etape a Analizei Multicriteri-
ale de Traseu, iar la nivelul Consiliului Județean se va putea tre-
ce la faza următoare de obținere a avizelor și lansarea proce-
durii de achiziție publică aferentă proiectării și execuției lucrării.

Sursa: digi24.ro

Au fost
stabilite punctele de legătură 

dintre centurile ocolitoare 
de pe Valea Prahovei și viitoarea 
autostradă Ploiești - Brașov

PRAHOVA

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://explozivnews24.ro
http://digi24.ro


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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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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