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ADR Sud Muntenia lansează al doilea apel de fișe de proiect 
pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării 
proiectelor de specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia!

Luni, 25 ianuarie 2021, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională a lansat cel de-al doilea apel de fișe de pro-
iect în conformitate cu apelul „Sprijin pentru pregătirea 
proiectelor de infrastructură în domeniul specializării in-
teligente”, finanțat din Programul Operațional Asistență 
Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Întărirea 
capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa pro-
iecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor pri-
vind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 - „Întărirea 
capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI 
de a pregăti și de a implementa proiecte mature”.

Fișele vor putea fi transmise prin e-mail, la adresa 
programe@adrmuntenia.ro, în perioada 1 februarie - 
15 februarie 2021, ora 16:00.

Apelul de proiecte este unul competitiv, cu depune-
re la termen, fișele de proiecte de investiție putând fi 
depuse doar în perioada menționată mai sus. Vor fi se-
lectate pentru contractare fișele de proiecte de investi-
ție conforme și eligibile, care obțin cele mai mari punc-
taje, în funcție de încadrarea în bugetul disponibil pen-
tru acest apel.

ADR Sud Muntenia, în calitate de administrator de sche-
mă, va acorda sprijinul financiar necesar pentru ela-
borarea documentațiilor tehnico-economice și a al-
tor documentații aferente pregătirii și implementării 
proiecte lor din domeniile incluse în Strategia de Spe-
cializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia, prin Pro-
gramul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. Buge-
tul total alocat regiunii de dezvoltare Sud Muntenia afe-
rent acestui tip de sprijin, în cadrul celui de-al doilea apel, 
este de 3.670.508,80 lei. Din valoarea totală, suma de 
2.701.708,80 lei reprezintă valoarea ajutorului de minimis, 
iar suma de 968.800 lei este valoarea ajutorului de stat.

Sprijinul financiar pentru elaborarea documentații-
lor tehnico-economice conform Ordonanței de urgen-
ță a Guvernului nr. 88/2020, va fi acordat sub formă de:

• ajutor de minimis - pentru autoritățile publice lo-
cale, universități, institute de cercetare, IMM, întreprin-
deri mari și ONG;

• ajutor de stat - pentru întreprinderile mici și mijlo-
cii (IMM).

În cadrul prezentului apel de fișe de proiect, se vor 
finanța activități de elaborare a documentațiilor tehni-
co-economice pentru proiecte de infrastructură pe do-
meniul Specializare Inteligentă, precum:

• studiu de fezabilitate sau documentația de avizare 
a lucrărilor 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 documen-

tații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt ne-
cesare pentru implementarea proiectelor din domeniul 
specializării inteligente.

Solicitanții care pot depune fișe de proiecte în vede-
rea realizării documentațiilor tehnico-economice sunt:

• unitățile administrativ teritoriale în parteneriat cu 
universități, institute de cercetare, ONG, alte entități 
publice sau private de cercetare - dezvoltare - inovare, 
microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari;

• parteneriatele între universități, institute de cerce-
tare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare 
- dezvoltare - inovare, microîntreprinderile și/sau între-
prinderile mici, mijlocii și mari;

• universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte 
entități publice sau private de cercetare – dezvoltare - 
inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mi-
ci, mijlocii și mari (pentru proiecte depuse individual).

Pot participa la depunere doar ideile de proiecte care 
au fost dezvoltate în cadrul procesului de preselecție și/ 
sau al procesului de descoperire antreprenorială organi-
zate de către ADR Sud Muntenia în perioada 2019 - 2020.

Ghidul Solicitantului simplificat pentru apelul 2 pri-
vind acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea 
documentațiilor necesare implementării proiectelor de 
specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia poa-
te fi descărcat, alături de anexe, de pe site-ul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.adr-
muntenia.ro, sec țiunea Planificare regională > Docu-
mente 2021-2027, titlul „Metodologie pentru verificarea 
și evaluarea fișelor de proiect depuse conform OUG nr. 
88/2020” > „Specializare inteligentă”, link: http://adr-
muntenia.ro/download_file/article/648/Ghid-SSI-cu-
anexe-25-ian-2021-apel-2.rar.
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Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia organizează, în data de 3 

februarie 2021, concurs pentru ocuparea a 
două posturi de expert în cadrul Serviciului 
monitorizare proiecte POR, unul pentru Biroul 
Județean Giurgiu din municipiul Giurgiu, 
respectiv cel de-al doilea pentru Biroul 
Județean Teleorman din municipiul Alexandria. 
Contractul individual de muncă va fi pe durată 
determinată de 12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea posturilor:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în 

una dintre următoarele ramuri de știință: inginerie civi-
lă, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, in-
ginerie geologică, mine, petrol și gaze, ingineria trans-
porturilor, ingineria sistemelor, calculatoarelor și tehno-
logia informației, inginerie mecanică, mecatronică, ingi-
nerie industrială și management, științe economice;

• Capacitate de lucru în echipă;
• Capacitate de analiză și de sinteză;
• Rezistență la stres și la lucrul peste program.
Alte cerințe:
• Disponibilitate pentru deplasări în regiune și în țară.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adre-

sa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la 
data de 1 februarie 2021, ora 17.00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR Sud 
Muntenia din muncipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pan-
tazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 3 februarie 2021, în-
cepând cu ora 10.00.

Concursul se va desfășura cu respectarea legislației 
în materie de prevenire și combatere a efectelor pan-
demiei de COVID-19 (distanțare socială și obligativita-
tea purtării măștii).

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769 
(persoană de contact: Vișan Mariana - director, direc-
ția OI POR/e-mail: da.oi@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 con-
sultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.
adrmuntenia.ro, secțiunea Bibliotecă > Documente utile 
> Bibliografii concursuri angajare, link pentru BJ Giurgiu: 
https://www.adrmuntenia.ro/concurs-pentru-ocupa-
rea-unui-post-de-expert-in-cadrul-serviciului-monitori-
zare-d/news/1411, respectiv link pentru BJ Teleor man: 
https://www.adrmuntenia.ro/concurs-pentru-ocupa-
rea-unui-post-de-expert-in-cadrul-serviciului-monitori-
zare-d/news/1412.

Concurs pentru ocuparea a două posturi de expert 
în cadrul Serviciului Monitorizare, Direcția Organism 

Intermediar POR, la Biroul Județean Giurgiu,
respectiv Biroul Județean Teleorman

Foto: pixabay.com

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:da.oi@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/docs/108/bibliografii-concursuri-angajare
https://www.adrmuntenia.ro/concurs-pentru-ocuparea-unui-post-de-expert-in-cadrul-serviciului-monitorizare-d/news/1411
https://www.adrmuntenia.ro/concurs-pentru-ocuparea-unui-post-de-expert-in-cadrul-serviciului-monitorizare-d/news/1411
https://www.adrmuntenia.ro/concurs-pentru-ocuparea-unui-post-de-expert-in-cadrul-serviciului-monitorizare-d/news/1411
https://www.adrmuntenia.ro/concurs-pentru-ocuparea-unui-post-de-expert-in-cadrul-serviciului-monitorizare-d/news/1412
https://www.adrmuntenia.ro/concurs-pentru-ocuparea-unui-post-de-expert-in-cadrul-serviciului-monitorizare-d/news/1412
https://www.adrmuntenia.ro/concurs-pentru-ocuparea-unui-post-de-expert-in-cadrul-serviciului-monitorizare-d/news/1412


INFO 
ADR SUD MUNTENIA

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro4

Info Regional Sud Muntenia #498
18 • 24 ianuarie 2021 

Joi, 21 ianuarie, reprezentanții ADR Sud 
Muntenia au participat, în cadrul proiectului 

SHREC „Utilizarea energiilor regenerabile 
pentru sprijinirea tranziției către o economie 
cu emisii scăzute de carbon”, la seminarul 
„Politici energetice și proiecte inovatoare”, 
organizat în sistem on-line de reprezentanții 
Regiunii Piemonte, Italia. Evenimentul a reunit 
partenerii proiectului SHREC, actori importanți 
din sectorul energetic, ai mediului de afaceri, 
ai autorităților publice locale și naționale 
precum și ai mediului academic din țările 
partenere.

Seminarul a fost unul interactiv, conceput în jurul a 
opt prezentări susținute de către parteneri și reprezen-
tanți ai mediului academic din regiunea Piemonte. Par-
ticipanții au avut oportunitatea de a afla, printre altele, 
noi informații și exemple de bună practică referitoare la 
sistemul integrat de încălzire urbană din Torino, comu-
nități energetice și contracte de performanță energeti-
că, scheme de finanțare pentru încurajarea utilizării sur-
selor de energie regenerabilă, modele de afaceri pentru 
modernizarea clădirilor și inițiative de biomasă.

Proiectul SHREC este implementat de ADR Sud Mun-
tenia în calitate de partener. Obiectivul general al pro-

iectului este de a îmbunătăți politicile regionale și nați-
onale, cu scopul de a crește ponderea energiei obținu-
te din surse regenerabile în mixul global de energie și de 
a încuraja și facilita producerea și utilizarea surselor re-
generabile de către întreprinderi, comunități și gospo-
dării care țintesc spre un viitor cu un consum de ener-
gie mai scăzut în emisii de carbon. Proiectul este imple-
mentat de către un consorțiu format din opt parteneri 
din Olanda, Slovacia, Lituania, România, Italia, Spania, 
Franța și Suedia, al cărui Coordonator este Universita-
tea de Științe Aplicate Hanze din Olanda. Mai multe de-
talii cu privire la proiect gasiți accesând: https://www.
adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1236.

Prima întâlnire din 2021
organizată în cadrul proiectului SHREC

pe tema energiilor regenerabile
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În data de 19 ianuarie 2021, un reprezentant 
al Serviciului Proiecte și Relații Internaționale 

a participat la Conferința Finală a proiectului 
UpGradeSME.

Evenimentul a fost organizat on-line de către liderul de 
proiect Pannon Business Network Association din Unga-
ria. Printre invitati s-au numărat reprezentanții Secreta-
riatului Comun ai Programului Interreg Europe precum 
și partenerii proiectului. Obiectivul acestuia a fost de a 
aborda  provocările proceselor de internaționalizare din 
Europa, cu o atenție deosebită pentru Germania, Olan-
da, Spania, Portugalia, Ungaria și România. Principalele 
subiecte dezbatute s-au referit la activitățile implemen-
tate în cadrul proiectului, planurile de actiune elabora-
te în vederea îmbunătățirii politicilor pentru susținerea 
performanțelor IMM-urilor inovative precum și imple-
mentarea acestora în țările partenere.

Proiectul „UpGradeSME – Îmbunătățirea instrumen
telor de politici pentru susținerea performanțelor IMMuri-
lor inovative” este finanțat în cadrul Programului Interreg 
Europe, Axa prioritară 2 – Competitivitatea întreprinde-
rilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 3(d) – Spriji-
nirea capacității IMMurilor de a crește pe piețele regio-

nale, naționale și internaționale și de a se angaja în pro-
cesele de inovare. Proiectul se derulează în perioada 1 
aprilie 2016 - 31 martie 2021.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
este partener în cadrul acestui proiect, alături de Aso-
ciația Pannon Business Network Association – Ungaria 
(lider de proiect), Fundația pentru Dezvoltarea Aface-
rilor Friesland – Olanda, Municipalitatea din Leeuwar-
den – Olanda, Steinbeis Innovation gGmbH – Germa-
nia, Comunitatea Intermunicipală CIM Ave din Portuga-
lia, Agenția pentru Dezvoltare Socio-Economică din San 
Sebastian – Spania și Ministerul Economiei – Ungaria.

Reprezentanții ADR Sud Muntenia,
la Conferința Finală a proiectului UpGrade SME

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro


REGIO
2014-2020

6
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

www.inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro6

Info Regional Sud Muntenia #498
18 • 24 ianuarie 2021 

Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 25 ianuarie 2021

https://regio.adrmuntenia.ro
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Institutul Național de Administrație (INA) a publicat 
Studiul privind evaluarea oportunității flexibilizării mo-
dului și timpului de lucru în administrația publică, alătu-
rându-se, astfel, unor inițiative europene de identifica-
re a unor noi forme de muncă, în contextul crizei pe ca-
re o traversăm. Prin această acțiune, susținută de către 
Secretariatul General al Guvernului și de Grupul Băncii 
Mondiale, s-au urmărit: evidențierea măsurilor imple-
mentate la nivelul instituțiilor publice din administrația 
centrală și locală în perioada pandemiei COVID-19, de-
terminarea posibilității utilizării unor modalități moder-
ne de desfășurare a activității pe termen lung și măsu-
rarea percepției personalului din administrația publică 
referitoare la organizarea timpului de muncă.

Studiul a relevat că, în contextul dat, s-au dezvoltat 
competențe de digitalizare și autonomie în îndeplinirea 
sarcinilor de serviciu. În ansamblu, schemele de mun-
că flexibile sunt în strânsă legătură cu digitalizarea ad-
ministrației. Digitalizarea administrației presupune baze 
de date cu acces facil și interoperabile, flux intern și ex-
tern informatizat al documentelor, semnături electroni-
ce și, nu în ultimul rând, formare profesională în acest 
sens pentru personalul administrației publice. 

Conform rezultatelor chestionarelor, există în conti-
nuare percepția că munca la domiciliu nu implică ace-
lași efort precum cea de la sediul instituției. Aproape ju-
mătate dintre respondenții din rândul managerilor con-
sideră că flexibilizarea programului ar crește productivi-
tatea, iar dezavantajele identificate sunt rezolvabile (lip-
să de coordonare între angajați, structuri și instituții). 
Avantajele sunt și de ordin social, economic și de me-

diu, întrucât se fluidizează traficul, se diminuează polu-
area, iar instituțiile au mai puține cheltuieli de întreține-
re a clădirilor.

Studiul vine cu o serie de recomandări, printre ca-
re: achiziționarea de servicii de certificare a semnătu-
rii electronice; dezvoltarea de noi proceduri de lucru; 
asigurarea de echipamente IT&C; actualizarea cadrului 
normativ național; formarea personalului privind instru-
mentele digitale și a fluxurilor de lucru în mod digital; 
dezvoltarea unui ghid privind implementarea formelor 
flexibile de muncă.

Metodologia de lucru a avut patru componente: ela-
borarea și aplicarea a două chestionare online (unul 
pentru funcții de conducere și unul pentru funcții de 
execuție din administrația publică), realizarea unui ate-
lier de lucru online (webinar) cu instituțiile relevante în 
domeniu, studiul legislației naționale aferente și cerce-
tarea studiilor europene cu privire la moduri flexibile de 
muncă în administrația publică și impactul acestora.

Cele două chestionare au fost aplicate la nivel nați-
onal în perioada septembrie – octombrie 2020. Numă-
rul răspunsurilor înregistrate a fost unul reprezentativ 
pentru validarea rezultatelor, respectiv de 3.285 pentru 
personalul cu funcții de execuție și de 776 pentru per-
sonalul cu funcții de conducere.

Studiul, realizat cu resursele proprii ale INA, poa-
te fi consultat accesând link-ul: http://ina.gov.ro/stu-
dii-si-publicatii/ și poate constitui un punct de plecare 
pentru inițiative de actualizare a cadrului legal în do-
meniu.

Sursa: mlpda.ro

Studiu INA: Flexibilizarea modului și timpului de lucru 
în administrația publică

Foto: pixabay.com
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România trebuie să contracteze 70%
din granturile de reziliență până la finalul anului 2022

România trebuie să contracteze cel puțin 70% din va-
loarea totală a granturilor europene de redresare și re-
ziliență, care cuprind și fonduri pentru antreprenori, pâ-
nă la finalul anului 2022, precizează Ministerul Investiți-
ilor și Proiectelor Europene.

În total, prin Mecanismul de Reziliență și Redresare al 
UE România are alocați 30,4 de miliarde de euro, din ca-
re 13,7 miliarde de euro vor fi granturi (fonduri neram-
bursabile) și 16,6 miliarde de euro vor fi împrumuturi cu 
dobândă avantajoasă. În această anvelopă bugetară in-
tră și aproximativ 3,4 miliarde de euro pentru IMM-uri.

Granturile trebuie cheltuite rapid, cu proiecte care 
să dea rezultate imediate.

„Perioada de elaborare a PNRR este relativ scurtă, iar 
pentru aceasta este necesară implicarea de resurse u-
mane specializate, astfel încât planul național să poată 
fi elaborat la termenul asumat, pentru proiectele de in-
vestiții fiind necesară actualizarea/elaborarea de urgen-
ță a documentațiilor tehnicoeconomice, astfel încât să 
poată fi contractate și implementate până la termenul 
prevăzut în propunerea de Regulament al Parlamentu-
lui European și al Consiliului de instituire a Mecanismu-
lui de Redresare și Reziliență COM (2020) 408 final, res
pectiv data de 31 decembrie 2022 pentru contractarea 

a 70% din valoarea granturilor, iar diferența până la data 
de 31 decembrie 2023” - transmite Ministerul Investițiilor 
și Proiectelor Europene, într-un proiect de act normativ.

Pentru a putea beneficia de banii europeni de criză, 
România trebuie mai întâi să-și definitiveze Planul Națio-
nal de Redresare și Reziliență (PNRR) și să-l negocieze cu 
Comisia Europeană, unde va trebui să explice exact ce 
se va face cu banii și ce obiective vor fi asumate.

Ministerele de linie vor trebui să desemneze un co-
ordonator la nivel politic, precum și un reprezentant la 
nivel tehnic, care vor colabora permanent cu Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coor-
donator național al PNRR.

Planul de acțiuni și termene, pe scurt, cuprinde:
 9 Nominalizarea echipelor (tehnic și coordonatori 

din ministere): 22 ianuarie;
 9 Convocarea la sediul MIPE a echipelor tehnice: 25 

ianuarie – 23 februarie;
 9 Transmiterea propunerilor de către ministere: 24 

februarie;
 9 Întâlniri cu partenerii de dialog și centralizare pro-

puneri: 4 martie;
 9 Actualizarea PNRR: 5 martie.

Sursa: startupcafe.ro

Statele membre ale UE vor putea utiliza în curând fonduri din pachetul „Asistență 
în materie de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei” (REACT-EU)

Parlamentul European a votat acordul politic la care au 
ajuns  legiuitorii cu privire la propunerea Comisiei de a furni-
za mai multe fonduri pentru sprijinirea celor mai defavorizate 
persoane din Europa în faza de redresare. Statele membre ale 
UE vor putea utiliza în curând fonduri din pachetul „Asistență 
în materie de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei” 
(REACT-EU), care furnizează resurse suplimentare în vederea 
combaterii impactului social și economic al pandemiei de CO-
VID-19, pentru programe finanțate din Fondul de ajutor euro-
pean destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD).

FEAD oferă deja alimente, îmbrăcăminte și alte tipuri de 
asistență materială de bază persoanelor care au cea mai ma-
re nevoie de ele și finanțează activități de sprijinire a incluziu-
nii sociale a acestora. În medie, din 2014, aproximativ 13 mili-
oane de persoane beneficiază în fiecare an de sprijin din par-
tea acestui fond.

Instrumentul de redresare NextGenerationEU al UE, în va-
loare de 750 de miliarde EUR, include o sumă de 47,5 miliar-
de EUR pentru REACT-EU. Această inițiativă pune la dispoziție 
fonduri suplimentare pentru programele din cadrul politicii de 

coeziune aflate în curs de desfășurare și FEAD. Aceste fonduri 
pot fi cheltuite până la sfârșitul anului 2023, reducând astfel 
decalajul dintre răspunsul de urgență la criză și redresarea pe 
termen lung sprijinită de noile programe din cadrul bugetului 
pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027.

Țările UE dispun de flexibilitate pentru a decide modul în 
care distribuie resursele suplimentare din cadrul REACT-EU în-
tre diferitele fonduri. Majoritatea statelor membre intențio-
nează să aloce o parte dintre aceste fonduri suplimentare că-
tre FEAD, ceea ce va permite programelor să ofere în continu-
are sprijin persoanelor care au cea mai mare nevoie de aces-
ta.

Datorită modificării Regulamentului FEAD, rata de cofinan-
țare a UE poate ajunge acum până la 100 %, pentru a garan-
ta că statele membre dispun de mijloace financiare suficien-
te pentru a pune rapid în aplicare măsuri de sprijinire a ce-
lor mai defavorizate persoane. În plus, în conformitate cu RE-
ACT-EU, 11 % dintre resursele suplimentare pentru anul 2021 
vor fi prefinanțate.

Sursa: ec.europa.eu/romania/home_ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://startupcafe.ro
http://ec.europa.eu/romania/home_ro
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Rezervația Turbăria Lăptici este o atracție 
turistică din județul Dâmbovița, rezervație 

naturală de peste 50 de ani și singura stațiune 
din țară în care se găsește un relict glaciar, și 
anume salcia de turbă.

Aflată la 1.500 metri altitudine în Munții Bucegi, în 
comuna Moroieni din județul Dâmbovița, destul de 
aproape de Lacul Bolboci, este considerată neobișnui-
tă din cauza altitudinii la care se regăsește și reprezintă 
o arie protejată ce se întinde pe o suprafață de 15 hec-
tare. Vizitatorii au la dispoziție 800 metri de podețe de 
lemn pentru a putea vizita rezervația care este inclu-
să în Parcul Natural Bucegi, fiind un obiectiv turistic u-
șor de parcurs de toți turiștii care vor să se bucure de o 
plimbare montană.

Turbăria Lăptici a fost declarată arie protejată prin 
legea nr. 5 din 6 martie 2000 și reprezintă o mlaștină 
oligotrofă spectaculoasă, aflată în lunca stângă a pârâ-
ului Scândurarilor (afluent de stânga al râului Ialomița), 
ce adăpostește o mare varietate floristică de mușchi și 
ierburi, specific turbăriilor.

Flora este alcătuită din numeroase plante rare și 
foarte rare. Mesteacănul și pinul de pădure cresc fără 
probleme alături de molid, salcia pitică, ienupărul, afi-
nul și merișorul. Dintre plantele deosebite fac parte: pi-
pirigul, rogozul, trifoiul roșu, etc.. Grosimea stratului de 

turbă aflat sub mușchi ajunge și la un metru și din a-
ceastă cauză aici se adăpostește tritonul carpatic, un 
amfibian ce trăiește în Carpații Orientali și Meridionali, 
care seamănă cu un mormoloc. De asemenea, salcia de 
turbă (Salix myrtilloides) este o specie vegetală ce poate 
fi văzută în țara noastră numai în Turbăria Lăptici.

Turba ia naștere în urma descompunerii în anumite 
condiții a resturilor vegetale care se adaugă an de an în 
straturi. Aceasta este o formă de cărbune, dar mult in-
ferioară huilei sau antracitului. În turbă, materiile orga-
nice nu se descompun în totalitate, creându-se astfel o 
biodiversitate a florei și a faunei care se găsesc localiza-
te doar în acea zonă.

Sursa: dbonline.ro

Turbăria Lăptici, rezervație unică în Munții Bucegi
Foto: calatorcudor.org

Foto: calatorcudor.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://dbonline.ro
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La nivelul orașului Mioveni, în prezent, 54 de per-
soane din încadrate în categoria vulnerabilă beneficia-
ză de prevederile OUG 116/2020, care presupune dis-
tribuirea unei mese calde zilnice pe baza unor Tichete 
Sociale pe suport electronic.

Valoarea totală pe care o primește un beneficiar 
pe durata programului (septembrie 2020-iunie 2021) 
este de 1.800 lei, respectiv 180 lei lunar. Proiectul es-
te cofinanțat din Fondul European pentru Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate (FEAD) prin Programul Ope-
rațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 
2014 – 2020).

Beneficiarii primesc un card electronic, care este 
alimentat lunar cu suma de 180 lei pe perioada pro-
iectului, bani care însă nu pot fi retrași sau folosiți 
pentru alte plăti, în magazine sau supermarketuri, ci 
vor putea fi folosiți exclusiv pentru procurarea de hra-
nă caldă de la unitățile autorizare în acest sens.

Pentru beneficiarii nedeplasabili, autoritățile admi-
nistrației publice locale, inclusiv prin serviciile publi-
ce de asistență socială au obligația de a asigura servi-
ciul de transport al mesei calde la domiciliul acestuia.

Sursa: atitudineinarges.ro

Proiect
cu finanțare europeană 

la Mioveni

Și proiectul noului parc de la fosta UM Gară se apro-
pie de finalizare! Astfel, o zonă până acum degrada-
tă este transformată, cu ajutorul banilor europeni, în-
tr-un spațiu generos, cu multiple posibilități de relaxa-
re. Peste 14.000 mp de spațiu verde, aproximativ 500 
de arbori si arbuști din specii rășinoase și foioase, siste-
mul automat de irigații, iluminatul ambiental modern, 
piațeta și fântâna arteziană, locul de joacă și de fitness, 
biblioteca în aer liber, aleile pietonale si pistele pentru 
biciclete reprezintă numai câteva dintre reperele unei 
investiții publice care completează o zonă în plină dez-
voltare ce cuprinde deja Dâmbovița Mall, drum pe 4 
benzi, rețea de iluminat public sau rețea de canalizare.

Sursa: targovistenews.ro

Noul parc de lângă 
Dâmbovița Mall,

aproape de finalizare

Primăria Municipiului Oltenița a anunțat începerea 
proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere (prin 
desființare corpuri anexa C2, C3, C4) și dotare Școala 
Gimnazială Prof. Lucian Pavel, municipiul Oltenița, ju-
dețul Călărași”. Proiectul, finanțat prin Programul Ope-
rațional Regional (POR) 2014 – 2020 este implementat 
de către UAT Municipiul Oltenița și are o valoare tota-
lă de 14,719,674.40 de lei, din care 11,971,747.87 de lei 
reprezintă finanțare nerambursabilă. POR 2014 – 2020 
este implementat la nivel național de către Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calita-
te de Organism Intermediar al POR pentru regiunea de 
dezvoltare Sud - Muntenia, monitorizează implemen-
tarea acestui proiect, ce este prevăzut a se derula în 
perioada 22 decembrie 2020 – 30 aprilie 2023.

Obiectivul general îl reprezintă îmbunătățirea con-
dițiilor din unitatea de învățământ Școala Gimnazială 
„Prof. Lucian Pavel” din municipiul Oltenița, județul Că-
lărași, în vederea creșterii performanțelor elevilor și a 
reducerii abandonului școlar.

Sursa: observatorcl.info

Școala
Gimnazială „Prof. Lucian 

Pavel” din Oltenița
va fi reabilitată, 

modernizată și extinsă

Miercuri, 20 ianuarie 2021, în cadrul celei de-a doua 
manifestări prilejuite de Ziua Culturii Naționale, la Mu-
zeul Județean „Teohari Antonescu” Giurgiu a fost ver-
nisată expoziția „90 de ani de la nașterea unui savant 
giurgiuvean” dedicată lui Dinu Ștefan Moraru. Vernisa-
jul a fost urmat de vizionarea unui film documentar cu 
aceeași temă și de o audiție a unei înregistrări cu vo-
cea personalității omagiate, pusă la dispoziție de către 
muzeograful Mircea Alexa.

Sursa: giurgiupesurse.ro

Muzeul
Județean „Teohari 

Antonescu”: 90 de ani
de la nașterea savantului 

Dinu Ștefan Moraru

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://atitudineinarges.ro
http://targovistenews.ro
http://observatorcl.info
http://giurgiupesurse.ro
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Consiliul Județean Ialomița, în calitate de coordona-
tor al Spitalului Județean de Urgență Ialomița, propu-
ne proiectul „ Creșterea capacității de gestionare a cri-
zei sanitare COVID 19”, ce urmează a fi depus în ca-
drul Programului Operațional Infrastructură Mare (PO-
IM) 2014 – 2020 și va avea o perioadă de implementa-
re cuprinsă între lunile martie – decembrie a.c..

Valoarea totală a bugetului proiectului este de 
13.974.521 lei, bani ce vor fi folosiți pentru achiziționa-
rea de unități medicale mobile, alături de un cap trac-
tor utilizat pentru deplasarea lor, dispuse pe o supra-
față de 552 de metri pătrați. Fiecare din cele trei uni-
tăți mobile va avea capacitatea de 12 paturi și vor pre-
lua pacienții bolnavi de COVID.

Sursa: ziarulstirea.ro

Aproape
14 milioane de lei, 

finanțare pentru trei 
unități mobile COVID 

în cadrul Spitalului 
Județean de Urgență 

Ialomița

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Admi-
nistrației (MDLPA) a virat la începutul săptămânii tre-
cute 502.660.538,53 lei pentru decontarea facturilor 
pentru 752 de obiective de investiții realizate prin eta-
pele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Lo-
cală (PNDL).

În ceea ce privește județul Teleorman, au primit ba-
ni pentru decontarea facturilor PNDL 12 unități adminis-
trativ-teritoriale și Consiliul Județean Teleorman. Con-
form datelor făcute publice de Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației este vorba despre 
Primăria Alexandria (197.958,69 lei), Primăria Bujoreni 
(2.110.631,53 lei), Primăria Crângeni (116.575,87 lei), Pri-
măria Didești (2.000.148,20 lei), Primăria Drăgănești-V-
lașca (625.047,19 lei), Primăria Măldăeni (1.434.962,11 lei), 
Primăria Orbeasca (304.813,23 lei), Primăria Poroschia 
(1.544.382,75 lei), Primăria Roșiori de Vede (484.133,78 
lei), Primăria Sârbeni (1.262.242,64 lei), Primăria Videle 
(630.722, 90 lei), Primăria Vitănești (131.715,82 lei), Pri-
măria Zimnicea (777.261,16 lei) și Consiliul Județean Te-
leorman (3.476.451,53 lei).

Programul Național de Dezvoltare este cel mai im-
portant program multianual de finanțare cu fonduri de 
la bugetul de stat. Programul are ca obiectiv gene ral 
echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate 
dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațio-
nală, de sănătate și de mediu, sportivă, social-cultura-
lă și turistică, administrativă și de acces la căile de co-
municație, iar valorile alocărilor multianuale de la bu-
getul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contrac-
tele de finanțare multianuale încheiate între minister 
și beneficiarii obiectivelor de investiții.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Bani
primiți de administrațiile 

locale din Teleorman 
pentru decontarea 

facturilor PNDL
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Luni, 18 ianuarie 2021, Primăria Orașului Breaza a 
or ganizat, împreună cu USH Pro Business, în calitate 
de membru fondator Wallachia eHub și Smart eHub, 
centre regionale de transformare digitală, a organi-
zat o întâlnire ce a avut ca principală temă digitaliza-
rea administrației publice locale. Discuțiile au urmărit 
familiarizarea și transferul de cunoștințe către perso-
nalul primăriei, privind necesitățile legate de transfor-
marea digitală a acestei autorități locale. Au fost pre-
zentate aspectele esențiale ale unui astfel de proces și 
beneficiile mari pe care le aduce cetățenilor localită-
ții, mediului de afaceri local, dar și primăriei. Avantaje-
le sunt și mai mari dacă transformarea digitală se pro-
duce prin integrarea și unificarea proceselor digitale 
pentru a elimina paralelismele și suprapunerile.

Sursa: prahovabusiness.ro

Întâlnire
pentru digitalizare
la Primăria Breaza

PRAHOVA
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http://prahovabusiness.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. 3, birourile 308, 
316, 317 și 318, 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 Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
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.

Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

mailto:comunicare%40adrmuntenia.ro?subject=Solicitare%20informa%C8%9Bii%3A%20
https://regio.adrmuntenia.ro

