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Cea de-a șasea întâlnire a stakeholderilor proiectului SHREC
Proiectul SHREC este implementat de ADR Sud Muntenia, în calitate de partener. Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți politicile regionale și naționale,
cu scopul de a crește ponderea energiei obținute din surse regenerabile în mixul global de energie și de a încuraja și facilita producerea și utilizarea surselor regenerabile
de către întreprinderi, comunități și gospodării care țintesc
spre un viitor cu un consum de energie mai scăzut în emisii
de carbon. Proiectul este implementat de către un consorțiu format din opt parteneri din Olanda, Slovacia, Lituania,
România, Italia, Spania, Franța și Suedia, al cărui Coordonator este Universitatea de Științe Aplicate Hanze din Olanda.
Mai multe detalii cu privire la proiect găsiți accesând:
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1203, precum și site-ul proiectului https://www.interregeurope.eu/shrec/.

J

oi, 30 iunie, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a organizat online,
prin intermediul platformei Zoom, cea de-a
șasea întâlnire a grupului de stakeholderi
pentru proiectul SHREC.
La eveniment au participat reprezentanți din mediul academic, institute de cercetare, autorități publice și clustere, aceștia
fiind direct interesați de politicile de reducere a emisiilor de CO2.
În cadrul întrunirii, echipa de proiect din ADR Sud
Muntenia a prezentat stadiul implementării și Planul de
acțiune pentru regiunea Sud - Muntenia. Documentul a
fost aprobat de Secretariatul Comun al programului Interreg Europe și va avea o durată de desfășurare de 11
luni, începând cu august 2022.
Totodată, doi reprezentanți ai stakeholderilor au prezentat exemple de bune practici cu tematicile energie
regenerabilă și sustenabilitate de mediu. Aceștia au avut
ocazia să le vadă la fața locului, ca urmare a vizitelor de
studiu și a seminariilor din perioada 27-29 aprilie (regiunea Mondragon, Arrasate, Spania), și din 8-9 iunie (regiunea Auvergne Rhone-Alpes, Lyon, Franța).
La finalul întâlnirii au fost discutate aspecte legate de
Planul de acțiune și de metodologia implementării acestuia. Sesiunea interactivă s-a concentrat pe dialog, fiind comparate conceptele prezentate în cadrul bunelor practici din țările partenere cu inițiativele în utilizarea surselor regenerabile din țara noastră.
www.adrmuntenia.ro
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Mădălina-Mariana
GURUIANU
• 13 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia

În data de 6 iulie, colega noastră Mădălina-Mariana GURUIANU, expert Serviciul gestionare,
evaluare și monitorizare program,
a împlinit 13 ani de activitate!
Cu această ocazie, o felicităm
și îi mulțumim pentru profesionalismul și pentru întreaga activitate desfășurată neîntrerupt în
cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

www.adrmuntenia.ro

Florentin
GEORGESCU
• 13 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia

În luna iulie, colegul nostru
Florentin GEORGESCU, expert
Serviciul monitorizare proiecte
POR, împlinește 13 ani de activitate!
Cu această ocazie, îl felicităm și îi mulțumim pentru profesionalismul și implicarea manifestate în întreaga activitate desfășurată în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu multe împliniri!
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Viorel
TOPÎRCEANU
• 11 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia

În luna iulie, colegul nostru
Viorel TOPÎRCEANU, Serviciul
administrativ, împlinește 11 ani
de activitate!
Cu această ocazie, îl felicităm și îi mulțumim pentru profesionalismul și responsabilita
tea dovedite prin activitatea
derulată în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia!
La Mulți Ani cu multe împliniri!

regio.adrmuntenia.ro
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REGIO
2014-2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 6 iulie 2022

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

Ministerul Energiei a lansat o schemă de ajutor de
stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor în construirea de capacități pentru producția de hidrogen verde în
instalații de electroliză.
Intervenția vizează promovarea investițiilor în construirea unei noi capacități de cel puțin 100 MW în instalații de electroliză, inclusiv extinderea de capacități pentru producția de hidrogen verde, în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon. Valoarea maximă a ajutorului de stat este de 50 milioane de euro pe întreprindere, pe proiect de investiții. Bugetul total estimat
al schemei este echivalentul în lei a sumei de 148,75 milioane de euro, din care 114,42 milioane de euro fonduri
europene asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C.6 Energie și fonduri naționale de
34,33 milioane de euro. „Vorbim de noi capacități de cel

Foto: azocleantech.com

PNRR: Ajutoare de stat de până la 50 milioane euro
pentru producția de hidrogen verde

puțin 100 MW în instalații de electroliză. Punerea în funcțiune a unei capacități de cel puțin 100 MW în instalații de
electroliză, cu o cantitate generată estimată de cel puțin
10.000 de tone de hidrogen regenerabil pe an trebuie realizată până în trimestrul IV 2025”, a spus Virgil Popescu.
Sursa: euroactiv.ro

România a finalizat documentația
pentru accesarea celor
peste 44 de miliarde de euro
din Policica de Coeziune

Guvernul a aprobat miercuri, 30 iunie a.c., varianta
actualizată a Acordului de Parteneriat 2021–2027, care integrează observațiile Comisiei Europene. Ultimele trei programe operaționale au fost avizate în ședința de Guvern, astfel, toate cele 16 aferente perioadei
de programare 2021-2027 fiind trimise spre aprobare
Comisiei Europene. Executivul a aprobat varianta actualizată a Acordului de Parteneriat 2021–2027, care integrează observațiile formulate de Comisie pe marginea documentului transmis inițial de România. Documentul aprobat prevede o alocare totală constituită
din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri
maritime de 44,7 miliarde euro, din care 31,1 miliarde
euro este alocarea europeană și 13,6 miliarde euro este contribuția națională.
Tot în ședința de miercuri, au fost aprobate ultimele trei
programe operaționale – PO sănătate, PO Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare și PO Tranziție
Justă, documentele urmând a fi transmise Comisiei. Astfel, a fost finalizată întreaga documentație necesară accesării fondurilor din Politica de Coeziune: toate cele 16 programe operaționale și Acordul de Parteneriat 2021–2017.
Sursa: mfe.gov.ro
www.adrmuntenia.ro

G

Ministerul Dezvoltării
asigură finalizarea
proiectelor finanțate
din fonduri europene

uvernul a aprobat un act normativ prin care se
asigură continuarea și finalizarea proiectelor
finanțate cu fonduri europene, prin Programul
Operațional Regional (POR) 2014-2020, în special
din domeniul educației, sănătății, situațiilor de
urgență și al mobilității urbane.
„Susținem o educație de calitate în școli moderne și
servicii sanitare de calitate, oferite în condiții optime. Sprijinim construirea și reabilitarea unităților sanitare și de învățământ și investiții în mobilitatea urbană modernă. Prin
această măsură, asigurăm finalizarea investițiilor publice”,
a subliniat ministrul Cseke Attila.
Guvernul, prin măsura adoptată, asigură continuarea investițiilor publice, astfel încât să nu fie irosiți banii publici pe proiecte
începute și care, altfel, ar putea rămâne neterminate, a mai adăugat ministrul. Actul normativ reglementează o serie de măsuri
fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale aplicate achizițiilor și investițiilor finanțate, din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional, care vizează modernizarea și dotarea școlilor și spitalelor, achizițiile de aparatură pentru medicina de urgență, precum și dezvoltarea infrastructurii de transport în comun.
Sursa: mdlpa.ro
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare
a României cu o valoare de 60,7 milioane de euro (300
milioane RON) pentru sprijinirea întreprinderilor care își
desfășoară activitatea în domeniul transportului rutier
de mărfuri și persoane în contextul invaziei Ucrainei de
către Rusia. Schema a fost aprobată ca parte a Cadrului
temporar de criză privind ajutoarele de stat, adoptat de
Comisie la 23 martie 2022, în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”), în care se recunoaște faptul că
economia UE se confruntă cu perturbări grave.

Foto: bzi.ro

Comisia Europeană: Schemă de ajutor pentru România
în vederea sprijinirea sectorului transportului rutier
în contextul războiului din Ucraina

Măsura adoptată de România
România a notificat Comisiei o schemă de ajutoare cu
o valoare de 60,7 milioane de euro (300 milioane RON)
pentru sprijinirea întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul transportului rutier de mărfuri și
persoane în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia.
Scopul schemei este de a oferi sprijin sub formă de lichidități întreprinderilor afectate de creșterea prețurilor
combustibililor pe fundalul crizei geopolitice actuale și al
sancțiunilor care au fost adoptate ca răspuns la aceasta,
asigurând în același timp circulația neîntreruptă a mărfurilor și a persoanelor pe cale rutieră. Măsura va fi accesibilă pentru toate întreprinderi, indiferent de mărime,
care își desfășoară activitatea în domeniul transportului
rutier de mărfuri și persoane, care dețin o licență comunitară valabilă și care sunt afectate de criza actuală. În
cadrul schemei, beneficiarii vor avea dreptul să primească ajutoare sub formă de granturi directe ce vor avea o
valoare limitată. Comisia a constatat că schema de ajutoare a României îndeplinește condițiile prevăzute în cadrul temporar de criză. În special, ajutorul (i) nu va depăși 400 000 de euro per întreprindere și (ii) se va acorda
până la 31 decembrie 2022. Comisia a concluzionat că
schema de ajutoare acordată de România este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu
condițiile prevăzute în cadrul temporar de criză. Având
în vedere aceste considerente, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.
La 23 martie 2022, Comisia Europeană a adoptat un cadru temporar de criză privind ajutoarele de stat, menit să le
permită statelor membre să profite de flexibilitatea oferită
de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia.
www.adrmuntenia.ro

Cadrul temporar de criză prevede următoarele tipuri de ajutoare care pot fi acordate de statele membre:
scheme de ajutor cu o valoare limitată, acordate sub orice formă, respectiv cu o valoare de până la 35.000 de euro pentru întreprinderile afectate de criză care își desfășoară activitatea în sectoarele agriculturii, pescuitului și
acvaculturii și scheme de ajutor cu o valoare de până la
400.000 de euro per întreprindere, pentru întreprinderile afectate de criză care își desfășoară activitatea în oricare din celelalte sectoare; sprijin pentru lichidități sub
formă de garanții de stat și de împrumuturi subvenționate și ajutor prin care să se ofere compensații întreprinderilor pentru prețurile ridicate la energie. Ajutorul, care poate fi acordat sub orice formă, va oferi compensații parțiale întreprinderilor, în special marilor consumatori
de energie, pentru costurile suplimentare datorate creșterii excepționale a prețului gazului și al energiei electrice. Ajutorul total per beneficiar nu poate depăși 30% din
costurile eligibile, respectiv un plafon maxim de 2 milioane de euro, în orice moment. În cazul în care întreprinderea înregistrează pierderi din exploatare, poate fi necesară acordarea unui ajutor suplimentar pentru a se asigura
continuarea activității sale economice. Prin urmare, pentru utilizatorii mari consumatori de energie, intensitățile
ajutoarelor sunt mai mari, iar statele membre pot acorda
ajutoare care depășesc aceste plafoane, până la 25 milioane de euro, iar întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele și subsectoarele afectate în mod deosebit, până la 50 de milioane de euro. Entitățile controlate de Rusia cărora li s-au aplicat sancțiuni vor fi excluse
din domeniul de aplicare al acestor măsuri.
Sursa: romania.representation.ec.europa.eu

6

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #566
29 iunie • 5 iulie 2022

OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

Programele Student invest și Family start
au fost aprobate de Guvern
Executivul a adoptat miercuri, 29 iunie, un proiect care
va da posibilitatea tinerilor studenți sau ieșiți din perioada
studenției să beneficieze de creditare cu garanție din partea
statului. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a menționat că sunt deja câteva bănci comerciale private care și-au arătat interesul de a acorda credite pentru studenți și pentru familii, printre acestea numărându-se Banca
Comercială Română, CEC Bank și Banca Transilvania.

sunt cuprinși în sistemul de învățământ superior autorizat
de către Ministerul Educației. Aceștia pot accesa un credit
în valoare de maximum 50.000 lei, garantat în proporție de
80%, de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare.
Dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus
o marjă de 5,5%, comisionul de analiză al băncii este de 0,2%
la acordare, iar comisionul de gestiune a garanției este de
0,4% anual. Susținerea acordată studenților are un plafon
de garantare de 250 milioane lei. Potrivit OUG, plățile de dobândă pentru creditul acordat, precum și cheltuielile privind
comisioanele de analiză și de gestiune a garanțiilor vor fi suportate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, al cărui ministru are calitatea de ordonator
principal de credit.
(continuare în pagina 8)

Programul guvernamental „Student Invest”
– maximum 5.000 de beneficiari
Programul prevede acordarea unui credit pentru nevoile
tinerilor studenți ce țin de educație, sănătate, cultură sau locuință și înseamnă finanțare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și până la 31 de ani neîmpliniți, care
www.adrmuntenia.ro

Foto: gov.ro
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În cazul în care beneficiarul creditului nu plătește la scadență ratele de capital aferente creditului, sumele plătite de
Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, reprezentând dobânzi, comisioane și speze bancare, se recuperează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în baza titlului executoriu emis de către aceasta. Creditul poate fi
acordat o singură dată, pentru o perioada de maximum 10
ani și cu ajutorul unui codebitor. Împrumutul se va acorda
sub forma unui credit cu una sau mai multe tranșe, în funcție
de documentele justificative prezentate la decontare. Banca
și beneficiarul stabilesc o perioadă de grație, nu mai mare de
5 ani, începând de la data acordării creditului.
Motivele pentru care beneficiarii vor putea solicita acest
credit sau tranșe din el vor fi:
99taxe de studii, inclusiv licență, master, doctorat;
99plata cărților, rechizitelor;
99costul publicării cărților sau al studiilor de specialitate;
99taxa de participare la manifestări științifice și concursuri, precum și cheltuielile de transport pentru deplasări;
99achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante,
softuri de specialitate;
99plata chiriei, în cuantum de maximum 300 euro/lună,
la cursul BNR din ziua plății;
99plata locurilor de cazare în căminele studențești;
99parte/avans din achiziția unei locuințe;
99cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, în
baza documentelor justificative: convenție, adeverința sau
alt document care atestă înscrierea în program;
99decontarea, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele after school, precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi
străine, cursuri sportive, robotică și programare, pictură;
99costul serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale.
Totodată, pentru tinerii care se angajează în termen
de 4 luni de la finalizarea studiilor de licență, angajatorul
depune lunar la Agenția Națională de Administrare Fiscală documentația necesară în vederea scutirii de la plata impozitului pe salariu, în limita a maximum 500 lei/lună, pentru o perioada de 2 ani, începând cu data angajării, iar tinerii deja angajați beneficiază de scutirea plății
impozitului pe salariu din prima luna după promovarea
examenului de licență.

valoare maximă de 75.000 lei, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare. Finanțarea va fi garantată de stat
în proportie de 80%, prin Fondul Român de Contragarantare. Dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus
o marjă de 5,5%, comisionul de analiză al băncii este de 0,2%
la acordare, iar comisionul de gestiune a garanției este de
0,4% anual. Plafonul de garantare pentru anul 2022 este de
250 milioane lei. Creditul poate fi acordat o singura dată, cu
una sau mai multe tranșe, în funcție de documentele justificative prezentate la decontare, iar motivele pentru care beneficiarii vor putea solicita acest credit sau tranșe din el vor fi:
99costurile ce decurg din evenimente care conduc la obținerea statutului de familie, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai
mult de 20.000 - solicitarea decontării se face în termen de
maximum 90 de zile de la data la care a avut loc evenimentul;
99decontarea cheltuielilor cu spitalizarea în cazul
nașterilor;
99plata, pentru tinerii părinți căsătoriți a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele after school,
precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri
de limbi străine, cursuri sportive, robotică și programare, pictură;
99achiziția de către tinerii căsătoriți a echipamentelor necesare în procesul de tranziție digitală: laptopuri,
calculatoare, tablete;
99avansul pentru achiziția de către tinerii căsătoriți
a unor autoturisme familiale noi, numai pentru cele de
7 persoane/locuri;
99plata pentru tinerii căsătoriți a cheltuielilor aferente taxelor de studii, inclusiv licență, master, doctorat, precum și a celor aferente cărților de specialitate și
rechizitelor achiziționate;
99plata pentru tinerii căsătoriți a cheltuielilor aferente
publicării cărților sau a studiilor de specialitate;
99plata taxelor de participare la manifestări științifice și concursuri, precum și a cheltuielilor de transport
pentru deplasări;
99achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, softuri de specialitate;
99plata chiriei maximum 300 euro/lună (la cursul BNR
din ziua plății);
99parte/avans din achiziția unei locuințe;
99costul serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale.
Urmează ca în 30 zile de la data intrării în vigoare, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Ministerul Finanțelor să elaboreze normele de aplicare, inclusiv modalitatea și condițiile de acordare și recuperare a garanțiilor, care vor fi aprobate prin ordin comun al
ministrului Finanțelor și al ministrului Familie, Tineretului
și Egalității de Șanse.
Sursa: bankingnews.ro

Programul guvernamental „Family
Start” – maximum 333 beneficiari
Programul are ca obiect facilitarea accesului la finanțare
pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și până
la 45 de ani neîmpliniți, care își întemeiază o familie și care au
venituri de până la maximum 7.500 de lei net per familie, luându-se în calcul veniturile ambilor soți sau parteneri de viață.
Creditul, ce va putea fi acordat o singură dată, va avea o
www.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Festivalul de reconstituire istorică, în acest weekend,
la Câmpulung Muscel
Reenacting-ul se bucură de un succes tot mai mare în
România, datorită pasiunii reenactorilor pentru reconstituirea și retrăirea unor bătălii de acum sute sau mii de
ani, a atenției cu care sunt reconstituite costumele, uniformele sau stilul de viață caracteristic unei epoci. În egală măsură, spectacolele de reenacting sunt și un bun
prilej de a-i educa pe participanți, prin prezentarea istoriei într-un mod cât mai realist și, în același timp, atractiv.
Oriunde sunt organizate, festivalurile de reconstituire istorică atrag public – populație locală și turiști – ca
un magnet. Și în Argeș au loc două astfel de evenimente, ambele având drept inițiator și organizator Asociația
Historia Renascita, care a primit sprijin financiar atât din
partea administrației din Mioveni, cât și a Consiliului Județean Argeș.
În acest weekend se va desfășura festivalul – „TRANSALVTANVS FEST. La porțile Imperiului”, aflat la cea de-a
doua ediție. Acesta se va desfășura în incinta castrului
roman Jidova, un loc încărcat de istorie, cel mai important punct de apărare de pe limesul transalutan. Fostul
castru roman are nevoie de promovare și prin reconstituire istorică de calitate, ceea ce presupune prezentarea interactivă și demonstrativă a unor aspecte revelatorii de viață civilă și militară din perioada Daciei romane. Timp de două zile, vremurile în care revoltele barbare zguduiau frontierele provinciei romane nord-dunărene, vor fi readuse la viață în incinta fostului castru.

• 13:00 – Dansuri antice.
• 13:30/14:00 – Demonstrații militare dacice și romane.
• 16:00 – Închiderea oficială a festivalului. Promovarea unui loc încărcat de istorie.

Castrul roman Jidova
Ca și localizare, monumentul este situat pe DN 73, ce
leagă Piteștiul de Câmpulung, și la doar câțiva kilometri
de centrul orașului Câmpulung-Muscel și la nici 200 de
metri de albia râului Târgului. Castrul roman are o vechime de peste 1.800 de ani, fiind construit între anii 190 –
211, în timpul împăraților Commodus și Septimius Severus. Castrul de la Jidova reprezenta în acea perioadă cel
mai important punct al liniei defensive romane denumită Limes Transalutanus.
Apărarea provinciei Dacia, aflată la marginile Imperiului, a necesitat în permanență un efort militar consistent, acesta fiind și motivul construirii liniei defensive
transalutane, un val întărit de pământ prevăzut cu castre
și turnuri de apărare, care se întindea pe 235 de kilometri, pornind de la Dunăre, din zona localității Flămânda
(Turnu Măgurele) și mergând până la Rucăr, în fața Pasului Bran. De-a lungul sistemului de fortificații defensive
ale Limesului Transalutan au fost localizate 13 castre romane, dintre care cel mai mare și mai important era cel
de la Jidova, singurul construit din piatră și cărămidă arsă. Înaintea acestuia, imediat după cucerirea Daciei, fusese ridicat un alt castru de pământ în zonă, situat la o
distanță de 300 de metri de cel din piatră. Acesta, foarte
posibil, a fost părăsit în urma revoltei din 117 care a zguduit Dacia după moartea lui Traian și în urma căreia noul împărat, Hadrian, a decis părăsirea temporară a zonei
Munteniei și distrugerea podului de la Drobeta, pentru
a împiedica invazia dacilor în provinciile sud-dunărene.
În castrul roman de la Jidova a staționat, conform surselor arheologice, o cohortă auxiliară mixtă – COHORS I
FLAVIA COMMAGENORVM, un contingent de 500 de arcași comageni, originari din zona Sud-estului Turciei actuale, dintre care 380 pedeștri și 120 de călăreți.
Castrul roman de la Jidova a fost supus mai multor
atacuri în secolul al III-lea, atacuri cauzate de invaziile
carpilor, cei care după anul 214, în alianță și cu alte triburi încep incursiunile în Imperiul roman, jefuind și distrugând tot ce întâlneau în cale. Totul a culminat cu invazia devastatoare din 244 – 245 din timpul Împăratului Filip Arabul, în urma căreia castrul de la Jidova a fost distrus de un incendiu de proporții și a fost apoi părăsit, ca
de altfel întreg Limesul Transalutan.
Sursa: bitpress.ro

Programul evenimentului, 8-10 iulie 2022:
Vineri, 8 iulie 2022, Castrul Roman Jidova
• 19:00 – Preambul. Transmisiune live – „Festivalul
antic Transalvtanvs. La porțile Imperiului.”
Sâmbătă, 9 iulie 2022, Castrul Roman Jidova.
• 12:00 – Deschiderea taberelor antice (dacică și romană).
• 12:00/20:00 – Ateliere antice (gastronomie antică, tir
cu arcul, fierărie, țesut, olărit, zale, pielărie, numismatică).
• 14:00 – Deschiderea oficială a festivalului; salutul
trupelor; dansuri antice, alocuțiuni oficialități.
• 15:00/15:20 – Lupte gladiatori.
• 17:00 – Prezentări echipamente/demonstrații și tac
tică militară.
• 19:30 – Marea bătălie dintre barbari și romani.
• 21:00 – Rugul sacru. Ritual antic – investirea unei
tinere căpetenii dace. Dansuri antice.
Duminică, 10 iulie 2022, Castrul Roman Jidova
• 11:00 - Deschiderea taberelor antice (dacică și romană).
• 11:00/16:00 - Ateliere antice (gastronomie antică, tir
cu arcul, fierărie, țesut, olărit, zale, pielărie, numismatică).
• 12:00 – Pentatlon (întreceri sportive)
www.adrmuntenia.ro
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Transport public
în zona metropolitană Pitești,
de la 1 septembrie

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Primăria Comunei Jegălia
a inaugurat Complexul Pescăresc
pentru Educație și Recreere

Transportul public în zona metropolitană Pitești va fi
operaționalizat începând cu data de 1 septembrie. Autobuzele vor merge până în Bascov, Bradu și Mărăcineni. Nu vor
urca însă spre Moșoaia și Albota, pentru că edilii locali din
zonele comunele respective și-au retras aderarea inițială la
ADI Transport. Pentru a acoperi toate traseele, vor fi folosite noile autobuze electrice, 40 la număr, care vor sosi și vor
fi înmatriculate până la sfârșitul lunii august. Autobuzele au
fost cumpărate în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace
de transport public – autobuze electrice”, derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în parteneriat cu Municipiul Pitești, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, „Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile”. Autobuzele de la Bradu și cele din Mărăcineni vor
coborî până în centrul Piteștiului, la Muzeul Județean. În ce
privește Bascovul, aici vor fi introduse două trasee, pe cele două drumuri principale din comună. Primăria Pitești mai
are în derulare un alt proiect de finanțare pentru alte 15
autobuze și imediat ce acestea vor sosi, vor fi introduse pe
noile rute către comunele Ștefănești și Oarja.
Sursa: universulargesean.ro

Miercuri, 29 iunie, Primăria comunei Jegălia a inaugurat
Complexul Pescăresc pentru Educație și Recreere Jegălia. Acest
proiect se dorește a fi un îndemn către întreaga comunitate, de
a păstra cât mai bine mediul înconjurător și de a oferi protecție
fluviului Dunărea. Proiectul s-a încadrat în axa prioritară 4 din cadrul POPAM –Dezvoltarea durabilă a zonei pescărești prin asigurarea condițiilor pentru creșterea bunăstării și a coeziunii sociale și de respectare a mediului. Proiectul a fost accesat și finanțat
prin FLAG Călărași și are o valoare de 2,3 milioane de lei, din care contribuția UAT Jegălia a fost de 1.419.850 de lei, perioada de
implementare fiind noiembrie 2019 – iunie 2022. Complexul cuprinde 8 camere de cazare, o zonă pentru servirea mesei, o zonă de ponton, inclusiv o zonă de grătar. Capacitatea maximă a
complexului pescăresc este de 16 locuri de cazare și 36 de locuri de servit masa. Construcția are o suprafața de 354 mp, o suprafață desfășurată de 470 mp și un regim de înălțime parter +
etaj și are funcțiunea de centru multifuncțional/complex pescăresc pentru educație și recreere, fiind suspendată deasupra luciului apei, susținută pe piloni, la înălțimea de 1,50 m față de iaz.
Sursa: actualitateacalarasi.eu

Investiții ample
în infrastructura școlară
din municipiul Târgoviște

A fost inaugurat
Centrul educațional de tineret
din Găujani

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Școala Gimnazială „Radu cel Mare” nr. 10 va face obiectul unui proiect în valoare de peste 8.000.000 lei, prin care întreg imobilul va fi schimbat radical și modernizat. Primăria Târgoviște a primit zilele trecute rezultatul evaluării cererii de finanțare depuse în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență, componenta 5 - Valul renovării, operațiunea B.2: „Renovarea energetică moderată sau
aprofundată a clădirilor publice”. Astfel, întreg imobilul va
fi termoizolat, va fi schimbată tâmplăria, sistemul de încălzire va fi refăcut, vor fi instalate sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu prin utilizarea surselor regenerabile de energie, sistemele de climatizare vor fi refăcute, instalațiile de iluminat
vor fi modernizate, va fi refăcut sistemul de colectare și
evacuare a apelor meteorice, etc. „Precizăm că ne aflăm
în plin proces de obținere a finanțărilor pentru reabilitarea
mai multor unități de învățământ, astfel încât, până la finalul anului, să identificăm soluții financiare pentru rezolvarea, în mare măsură, a problemelor care mai persistă încă
pe componenta de infrastructură educațională!”, a declarat primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan.
Sursa: jurnaldedambovita.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEȚE

Centrul educațional de tineret din Găujani, proiect derulat de Asociația AVATAR în parteneriat Asociația Datini
Educație Cultură Găujani, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, a fost
inaugurat. Acesta va contribui la oferirea de servicii de calitate pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și
după finalizarea acestuia. Conform proiectului, odată cu
selectarea și formarea celor 10 tineri în temele cetățenie
activă, teatru social, campanii sociale, scriere de proiecte,
fundraising, vor urma: o campanie de strângere de fonduri pentru centrul educațional nou înființat; realizarea
unui website performant; o caravană de promovare a rezultatelor proiectului în 5 localități rurale din județul Giurgiu; realizarea campaniei locale de conștientizare „Cetățeni implicați - societate puternică”. Obiectivul proiectului
este capacitarea unui număr de 10 tineri defavorizați din
comunitatea Găujani, de a deveni un nucleu local pentru
inițiative civice, pe durata a 16 luni din proiect, prin înființarea unui centru educațional de tineret la nivel local.
Sursa: realitateadegiurgiu.net
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Fetești și Amara
își vor reabilita blocurile
prin PNRR

IALOMIȚA

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) cuprinde și o componentă ce vizează reabilitarea energetică a blocurilor. În cursa pentru obținerea fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană, în cadrul
acestei componente a PNRR, s-au înscris 7 administrații locale. După încheierea etapei de depunere, doar două dintre acestea au reușit să treacă în etapa evaluării.
Este vorba despre Primăriile Amara și Fetești. Valoarea fondurilor de care cele două administrații locale
vor beneficia pentru a-și reabilita, din punct de vedere energetic, blocurile se ridică la peste 20 milioane de
euro. Proiectul de la Fetești are o valoare de 13,5 milioane de euro și vizează reabilitarea termică a blocurilor Nr. 7, 8, 9, 10, 12 PP, 16 PP, Ansamblul 44, Ansamblul 56, C2PP, C4, U1, U2, U3 și bloc Tronson A1/A2/A3.
În cazul administrației locale din Amara, vor fi reabilitate toate cele 9 blocuri din oraș.
Valoarea proiectului este de peste 10 milioane de
euro, iar oficialii administrației locale sunt convinși că
vor trece cu bine de etapa evaluării.
Sursa: independentonline.ro

La Blejoi
va fi înființată o nouă pistă
de biciclete, între DN1A și DJ 102

Foto: pixabay.com

PRAHOVA

TELEORMAN

Parc fotovoltaic
la Turnu Măgurele

Comuna Blejoi -una dintre localitățile rurale în care construirea de piste de biciclete este un obiectiv asumat de autoritatea locală și pus în aplicare mai mult
decât în orașele județului Prahova.
Proiectul „Construire pista pentru bicicliști între DN
1A și DJ 102, comuna Blejoi, județul Prahova”, pregătit de către Primăria Blejoi, urmează să fie finanțat prin
Programul PNRR – Componenta 10. În cadrul ultimei
ședințe ordinare a Consiliului Local Blejoi au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru noua pistă
destinată bicicliștilor, valoarea totală a investiției fiind
de circa 3,6 milioane de lei.
Conform hotărârii consilierilor locali din Blejoi, pista
va avea o lungime de aproximativ 1.879 de metri, cu o
lățime de 3 metri și cu circulație în ambele sensuri, proiectată la o viteză de maximum 30 km/h, fără obstacole. Pista va fi realizata dintr-un material stabil cu finisaj
antiderapant, inclusiv cu sistem de scurgere și evacuare a apei pluviale pentru eliminarea pericolului de băltire a suprafeței, având posibilitatea de conectare la rețeaua altor piste similare.
Sursa: ph-online.ro
www.adrmuntenia.ro

O companie din Ungaria are un proiect de construcție a trei fabrici în sudul României, unde să se producă
panouri fotovoltaice, potrivit anunțului făcut de oficialii firmei la conferința RESinvest 2022. Proiectul companiei ungare presupune construcția a trei fabrici în
zona Turnu Măgurele, unde se vor produce componente și panouri fotovoltaice, iar toate echipamentele
și materialele vor fi exclusiv de proveniență europeană. „Investiția totală este de circa 320 de milioane de
euro, producția de panouri poate începe la nouă luni
de zile după ce rezolvăm cu finanțarea”, a spus oficialul
companiei ungare, care a arătat că firma își dorește să
primească finanțare europeană pentru acest proiect.
Capacitatea de producție va fi cuprinsă între 1.200 și
2.000 MW de panouri fotovoltaice pe an, în funcție de
cererea pieței și de structura ei – dacă ea va cere mai
mult panouri de acoperiș sau mai mult panouri pentru
parcuri mari. Capacitățile de producție vor avea nevoie
de o forță de muncă de circa 700 de persoane, odată
ce vor fi terminate și vor începe să producă.
Sursa: economica.net
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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

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.

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
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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.

