Info Regional
Sud Muntenia

#

516

2 • 7 iunie 2021

Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2021-2027
și Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială
a regiunii Sud Muntenia 2021-2027,
fPAGINA 2
publicate în consultare publică!
Foto: Facebook - Marius Dulce

ADR SUD MUNTENIA
Strategia de Specializare Inteligentă
a regiunii Sud Muntenia 2021-2027
a fost avizată de către Consorțiul
Regional de Inovare Sud Muntenia ... 3
Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a participat
la Conferința finală a proiectului
ClusterFY ......................................... 4
POR
A fost lansat cel de-al doilea
apel de proiecte pentru Centrele
comunitare integrate! .................. 5
Situația proiectelor depuse în cadrul
POR la nivelul regiunii Sud Muntenia
la data de 8 iunie 2021 .................... 6
adrsudmuntenia
www.adrmuntenia.ro

Muzeul Sării din Slănic, județul Prahova
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Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2021-2027
și Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială
a regiunii Sud Muntenia 2021-2027,
publicate în consultare publică!

V

ineri, 4 iunie, Agenția pentru Dezvoltare
Regională a publicat în consultare publică
„Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027” și
„Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială a
regiunii Sud Muntenia 2021-2027”. Comentariile
și propunerile de îmbunătățire ale celor două
documente pot fi transmise pe adresa de e-mail
amsudmuntenia@adrmuntenia.ro, până în data
de 5 iulie 2021.
„Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 20212027”, principalul document strategic al dezvoltării regiunii Sud – Muntenia, își propune să continue și să actualizeze direcțiile de dezvoltare formulate atât de documentele strategice de la nivel național (Planul Național
de Dezvoltare 2014-2020), cât și de cele de la nivel regional (Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 și Strategia Regională de Specializare Inteligentă 2015-2020).
Elaborat într-un larg cadru partenerial, Planul de
Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia pentru
perioada 2021-2027 propune o nouă abordare în elaborarea de politici regionale și anume trecerea la noua generație de politici integrate de dezvoltare, cu o puternică componentă de durabilitate.
Astfel, pe lângă reformularea obiectivelor și instrumentelor, noua politică vizează și o mai bună corelare cu documentele strategice europene (Pactul Ecologic European, Noua Strategie Industrială, Strategia pentru IMM-uri, Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă,
etc) și naționale (Programul Național de Reformă 2020,
Planul Național de Redresare și Reziliență, Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă), precum și cu acțiunile vizate de politicile naționale sectoriale de dezvoltare. Această nouă abordare a fost generată de contextul european și național în care s-a desfășurat procesul
de planificare, dar și de lecțiile învățate din exercițiul de
programare 2014-2020.
Cel de-al doilea document publicat spre consultare
publică, „Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială a
regiunii Sud Muntenia 2021-2027”, oferă cadrul strategic general pentru strategiile de dezvoltare teritorială
integrate, ca de exemplu Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și Strategia de Dezvoltare Județeană
(SDJ), elaborate de către autoritățile teritoriale din regiwww.adrmuntenia.ro

unea Sud - Muntenia la nivel de municipiu reședință de
județ sau consiliu județean, în conformitate cu regulamentele europene.
Astfel, strategiile de dezvoltare teritorială integrată conțin zona geografică acoperită de document, analiza nevoilor și a potențialului de dezvoltare a zonei, descrierea abordării integrate pentru a soluționa nevoile și potențialul de
dezvoltare identificate și o descriere a implicării partenerilor în elaborarea și implementarea strategiei. În plus, acestea pot conține o listă a operațiunilor ce vor fi susținute.
Documentele pot fi descărcate de pe site-ul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Dezvoltare Regională > 20212027 > Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud ‐ Muntenia
2021‐2027, titlul „Consultare publică” link: https://www.
adrmuntenia.ro/index.php/planul-de-dezvoltare-al-regiunii-sud--muntenia-20212027/static/1315.
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Strategia de Specializare Inteligentă
a regiunii Sud Muntenia 2021-2027 a fost avizată
de către Consorțiul Regional de Inovare Sud Muntenia
cetării și inovării, ai institutelor de învățământ superior de
stat și ai patronatelor care își desfășoară activitatea în do
meniile competitive ale regiunii Sud Muntenia.
Scopul acestei întâlniri a fost de a prezenta, dezbate
și aviza versiunea finală a Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021-2027, versiune revizuită în urma recomandărilor primite din partea Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene, instituție care a realizat procesul de evaluare ex-ante al acestui document strategic.
În urma dezbaterilor, versiunea finală a Strategiei de
Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021 –
2027 a fost adoptată cu unanimitate de voturi, urmând
să fie înaintă spre aprobare membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

J

oi, 3 iunie 2021, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a organizat online,
prin intermediul aplicației Zoom, ședința
Consorțiului Regional de Inovare
Sud Muntenia 2021-2027.
Structură partenerială cu rol consultativ, constituită
în baza Metodologiei MDLPA pentru elaborarea documentului - cadru pentru strategia de cercetare și inovare regională pentru specializare inteligentă, Consorțiul Regional de Inovare Sud Muntenia valorifică experiența celor mai relevanți actori locali, regionali și naționali, reprezentanți ai mediului de cercetare, universitar,
de afaceri și ai administrației publice centrale și locale. Rolul Consorțiului este acela de a emite un aviz consultativ cu privire la Strategia de Specializare Inteligentă
2021-2027, elaborată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, de a expune un punct de vedere
cu privire la portofoliul de proiecte, și, de asemenea, de
a monitoriza modalitatea de implementare a Strategiei de Specializare Inteligentă în Regiunea Sud Muntenia.
La ședința consorțiului au participat membrii titulari
sau supleanți din cadrul a 21 de instituții, reprezentanți
ai Ministerului Cercetării, Digitalizării și Inovării, ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ai administrației publice locale, ai entităților din domeniul cer
www.adrmuntenia.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a participat la Conferința finală a proiectului ClusterFY
între/printre clustere și rețelele de afaceri și încurajarea
integrării acestora în lanțurile valorice inovative și o mai
bună ocupare a forței de muncă în vederea implementării strategiilor de specializare inteligentă.
Mai multe informații despre proiect găsiți pe următoarele link-uri:
• https://www.interregeurope.eu/clusterfy/
• https://www.adrmuntenia.ro/clusterfy-project/
static/953

M

iercuri, 2 iunie, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
participat la „Conferința finală a proiectului
ClusterFY”, eveniment organizat online de
partenerii proiectului ClusterFY.

Alături de invitați și parteneri, la eveniment au participat stakeholderi din regiunile implicate în proiectul
ClusterFY. În cadrul prezentărilor și dezbaterilor conferinței au fost abordate următoarele teme: recomandări
de politică și principalele rezultate ale proiectului ClusterFY; provocările viitoare ale programului Interreg Europe; rolul clusterelor în transformarea digitală și relația
dintre clustere și European Digital Innovation Hubs, politica de clustere și specializarea inteligentă.
Proiectul ClusterFY își propune îmbunătățirea instrumentelor de politică regionale sau naționale care urmăresc intensificarea proceselor de clusterizare, în special în sectoarele legate de tehnologiile generice esențiale (KET), precum și stimularea cooperării interregionale
www.adrmuntenia.ro
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Autoritatea de Management (AM) pentru Programul
Operațional Regional (POR) a publicat luni, 7 iunie, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/8/8.1/B/2/7
regiuni, din cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale
care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional
şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea
de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale
la serviciile prestate de colectivităţile locale”, Obiectivul
specific 8.2 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea B - „Centre comunitare integrate”, aprobat prin Ordinul MDLPA
nr. 765/07.06.2021.
Documentul conține informațiile specifice necesare
în vederea lansării apelului de proiecte POR/8/8.1/B/2/7
regiuni, referitoare la specificul proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare,
condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, descrierea etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare de către solicitanți a Cererii de finanțare.
Aplicațiile pot fi transmise electronic, prin intermediul aplicației MySMIS începând cu data de 11 iunie
2021, ora 12:00, până în data de 30 noiembrie 2021,
la ora 12:00.
Cel de-al doilea apel de proiecte pentru finanțarea
centrelor comunitare integrate va fi de tip necompetitiv, cu termen-limită de depunere de șase luni, și se
adresează solicitanților de finanțare care se regăsesc
pe lista celor 139 de comunități cu tip de marginalizare
peste medie și severă (Anexa 14 la Ghidul specific), care
constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft
privind serviciile comunitare integrate.
Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a
fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/8/8.1/B/2/7
regiuni poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

Foto: serviciicomunitare.ro

A fost lansat cel de-al doilea apel de proiecte
pentru Centrele comunitare integrate!

2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8,
titlul „8.1.B - Centre Comunitare Integrate” > „Apelul 2”,
link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/
article/1668/Ghid-si-anexe-8-1-B-CCI-Apel-POR-940.rar,
sau pe site-ul AM POR, inforegio.ro.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul
regiunii Sud Muntenia la data de 8 iunie 2021

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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NextGenerationEU: Comisia Europeană
va emite în 2021 obligațiuni pe termen lung
în valoare de aproximativ 80 miliarde euro
Comisia Europeană estimează că în acest an va emite obligațiuni pe termen lung în valoare de aproximativ 80 de miliarde de euro, care vor fi completate cu titluri pe termen scurt („EU-Bills”) de până la zeci de miliarde pentru a acoperi restul cerințelor de finanțare ale
instrumentului NextGenerationEU, informează executivul european.
„Valoarea exactă atât a obligațiunilor UE, cât și a
EU-Bills va depinde de nevoile exacte de finanțare, iar
Comisia va revizui evaluarea de astăzi în toamnă. În
acest mod, Comisia va fi în măsură să finanțeze, pe parcursul celei de a doua jumătăți a anului, toate granturile și împrumuturile planificate pentru statele membre
în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și totodată să acopere nevoile politicilor UE care beneficiază
de finanțare din instrumentul NextGenerationEU”, informează Comisia.
Acest plan de finanțare se bazează pe o estimare inițială a nevoilor statelor membre în materie de împrumuturi și de granturi. Comisia va actualiza planul de finanțare în septembrie, când va avea o imagine de ansamblu mai exactă asupra nevoilor de finanțare ale statelor membre ale UE pentru ultimele luni ale anului.
Comisia va finaliza acum pregătirile pentru prima
emisiune NextGenerationEU prevăzută pentru luna iunie. Primele EU-Bills vor fi emise în luna septembrie,
când platforma de licitație a UE va deveni operațională.
Pentru a finanța NextGenerationEU, Comisia Europeană, în numele UE, va împrumuta de pe piețele de
capital până la 750 de miliarde de euro la prețurile din
www.adrmuntenia.ro

Foto: taurillon.org

2018 sau până la aproximativ 800 de miliarde de euro
în prețuri curente.
Începerea contractării împrumuturilor
Prima emisiune de obligațiuni va avea loc prin intermediul unei sindicalizări și va fi organizată cu instituțiile incluse în rețeaua de dealeri primari a Comisiei, astfel
cum s-a anunțat la 31 mai. Alte tranzacții sindicalizate
sunt prevăzute să aibă loc înainte de sfârșitul lunii iulie.
De asemenea, Comisia intenționează să înceapă emiterea de obligațiuni UE și de EU-Bills prin proceduri de
licitație începând din septembrie 2021. Odată ce sistemul de licitație va fi instituit, Comisia va organiza periodic sindicalizări și licitații pentru obligațiuni. Comisia va
organiza, de asemenea, licitații periodice pentru EU-Bills.
Având în vedere volumul, frecvența și complexitatea operațiunilor de împrumut care urmează, Comisia
va urma cele mai bune practici utilizate de emitenți mari și frecvenți și va pune în aplicare o strategie de finanțare diversificată.
Acest lucru este diferit de abordarea „back-to-back”
pe care Comisia a utilizat-o până în prezent pentru a
împrumuta de pe piețe, inclusiv în cadrul programului
SURE. În ultimii 40 de ani, Comisia Europeană a derulat mai multe programe de creditare pentru a sprijini
statele membre ale UE și țările terțe. Toate aceste operațiuni de creditare au fost finanțate prin împrumuturi
„back-to-back”, în principal prin emisiuni de obligațiuni
sindicalizate.
Sursa: ec.europa.eu
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C

omisia Europeană a numit-o miercuri,
2 iunie, pe Ramona Iulia Chiriac (foto) ca șefă a
Reprezentanței Comisiei Europene la București. Ea
va fi reprezentanta oficială a CE în România, sub
autoritatea politică a președintei Ursula von der
Leyen, iar mandatul acesteia va începe la 1 iulie.

Foto: hotnews.ro

Comisia Europeană a numit
un nou șef al Reprezentanței sale în România

Ramona Iulia Chiriac are cetățenie română și este diplomat de carieră, arată comunicatul de presă al Comisiei Europene.
Ea are o experiență de aproape 20 de ani în afaceri europene, dobândită inclusiv la nivel local, în România. Prin
prisma funcțiilor pe care le-a ocupat, a dobândit competențe solide de comunicare strategică și de reprezentare politică, precum și o cunoaștere aprofundată a contextului politic din România, ceea ce o face foarte potrivită pentru conducerea Reprezentanței Comisiei în țară.
Aceasta este consul general al României în landul Bavaria din 2016 și face parte din serviciul diplomatic român din 2008. Înainte de această experiență de peste zece ani în funcții diplomatice, a lucrat în administrația publică centrală și locală din România, având atribuții legate în special de pregătirea autorităților locale române pentru aderarea țării la UE.
În cadrul Ministerului Integrării Europene din România a fost responsabilă în special de promovarea valori-

lor UE, de furnizarea de informații privind oportunitățile de finanțare, precum și de diseminarea cunoștințelor despre UE prin organizarea de conferințe, seminare,
campanii de informare și ateliere.
Chiriac a absolvit Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România. Are
două diplome de master, una în studii europene și alta
în studii de gen.
Reprezentanțele sunt „ochii, urechile și vocea” Comisiei la fața locului, în statele membre ale UE, interacționând cu autoritățile naționale, cu părțile interesate și
cu cetățenii și informând mass-media și publicul cu privire la politicile UE. Șefii reprezentanțelor sunt numiți
de președintele Comisiei Europene și sunt reprezentanții săi politici în statul membru în care sunt detașați.
Sursa: bursa.ro

Primele măsuri de simplificare a aplicației MySMIS,
implementate de „Comisia de Tăiat Hârtii” de la MIPE
Comisia de Tăiat Hârtii din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), înființată pentru a
coordona procesul de simplificare la nivelul Ministerului,
a făcut deja primele schimbări menite să ușureze procesul de depunere a proiectelor prin aplicație MySMIS.
La începutul anului, MIPE a derulat un amplu proces
de consultare cu beneficiari și cu personalul implicat în
evaluarea proiectelor pe fonduri europene pentru a colecta sugestii de debirocratizare a procesului de depunere și de simplificare a aplicației MySMIS.
În momentul de față, o parte dintre măsuri au fost
deja implementate, altele sunt în faza de testare. Printre
primele măsuri de simplificare implementate se numără:
99eliminarea componentei descriptivă a CV-ului, fiind necesară doar încărcarea electronică a CV-ului, în
format PDF, și a documentelor justificative;
99eliminarea cerinței semnăturii olografe de pe CV și
www.adrmuntenia.ro

a ștampilei „CONFORM CU ORIGINALUL”, precum și a altor adnotări. Acum este necesară doar semnarea electronică a documentelor;
99actualizarea nomenclatorului de coduri COR (Clasificarea Ocupațiilor din România);
99implementarea denumirii unitare a apelurilor deschise;
99introducerea statisticilor pentru fiecare apel;
99introducerea secțiunii pentru asistența utilizatorului,
cu legături către Manuale MySMIS, Asistență/Helpdesk.
În perioada următoare, o serie de alte măsuri de simplificare va fi implementată pentru fiecare modul în parte. Beneficiarii vor fi notificați în cadrul aplicației cu privire la modificările făcute.
În același timp, în cadrul MIPE se lucrează la corelarea măsurilor de simplificare din aplicație cu toată documentația tehnică (ghiduri, manualul beneficiarului, orientări generale etc.).
Sursa: mfe.gov.ro
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Muzeul Sării din Slănic, județul Prahova

M

uzeul Sării este amenajat în centrul
stațiunii Slănic din județul Prahova,
foarte aproape de Salină și de celebrul Munte
de sare cu Grota miresei și lacurile sale
saline, în casa Casa Cămărășiei, monument
istoric și de arhitectură din secolul al XVIIIlea, reședința funcționarului domnesc care se
ocupa cu strângerea taxelor pe sare, monopol
domnesc. Clădirea a fost refăcută între anii
2002-2003 folosindu-se tehnici și metode
tradiționale, cu pământ bătătorit între cofraje
de nuiele împletite și cuie de lemn.

Muzeul a fost inaugurat în data de 13 mai 2003 și expune documente privind istoria prelucrării sării, unelte
și utilaje, cristale de sare și planșe geologice și prezintă
importanța acestui mineral pentru viața și activitățile omului, influența biologică a acestuia asupra organismului uman, aspecte semnificative din istoria exploatării și
prelucrării sării, precum și particularitățile mediului natural din zonă, inclusiv unele specii rare de plante halofile.
Din 15 martie 2018 Muzeul Sării și-a îmbogățit expoziția permanentă cu o călătorie virtuală în minele de sare de la sfârșit de secol XVIII, care este posibilă cu ajutorul unor ochelari Realitate Virtuală (VR), prin intermediul cărora turiștii așezați într-un vagonet cu patru locuri, automatizat electronic, pot „călători” într-o mină
de sare, printre mineri, unde urmăresc cum este extrasă sarea, în mod rudimentar la începuturi, până la metodele moderne de astăzi, în timp ce sunt mișcați de vehiculul care merge pe șine, pe drumul șerpuit și plin de
surprize și efecte speciale. Este o experiență intensă, unică într-un muzeu din România și care merită trăită individual, fiind greu de descris în cuvinte. Conceptul este unic în România, iar călătoria virtuală durează puțin
peste patru minute si treizeci de secunde. Turiștii sunt
așezați într-un vagonet similar cu acela care minerii de
altă dată intrau în salină.
La etajul clădirii vizitatorii vor putea accesa o masă interactivă realizată pe baza tehnologiei Realității Adăugate și kinetice. Pe lângă informațiile despre sare, sunt prezentate unelte și materiale folosite în extragerea acesteia.
Lângă Muzeul Sării se află și Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, monument de artă bisericească de la finele secolului al XVIII-lea, precum și alte obiective turistice ce
trebuie vizitate.
Muzeul Sării de la Slănic este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Valea Teleajenului, obiectiv
pe care nu ar trebui să-l ratați dacă vă aflați în apropiere.
Sursa: muzbioph.ro
www.adrmuntenia.ro
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Consiliul
Județean Argeș a semnat
contractul de extindere
și dotare a Spitalului
Județean de Urgență Pitești
ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

OCPI Călărași a înregistrat,
gratuit pentru cetățeni,
1282 imobile
din comuna Mitreni

Consiliul Județean Argeș a semnat contractul de proiectare, execuție și dotare pentru investiția „Extindere și
dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean
de Urgență Pitești”. Finanțarea este asigurată din fonduri
europene, prin Programul Operațional Regional 20142020. Noua construcție se va ridica la sud de spațiul în
care acum funcționează Unitatea de Primiri Urgențe.
Prin acest proiect se propune extinderea spațiilor medicale la nivelul demisolului prin realizarea unui spațiu de resuscitare cu două paturi, spațiu de evaluare și tratament imediat cu 13
paturi, grupuri sanitare, o zonă de imagistică dotată cu un aparat Computer Tomograf și echipament Röntgen pentru radiografii. La nivelul parterului se vor amenaja spații destinate personalului medical: o sală de ședință, birou medic șef, birou asistent șef, cameră de odihnă, cameră de gardă, vestiare, grupuri
sanitare și un spațiu tehnic. Durata contractului este de 29 de
luni - 4 luni pentru proiectare și 25 de luni pentru execuție.
Sursa: jurnaluldearges.ro

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI)
din Călărași a înregistrat, gratuit pentru cetățeni, 1282
imobile din comuna Mitreni. Cele 1282 cărți funciare noi, care au vizat o suprafață de 785,70 hectare, au
fost deschise ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale 7, 13, 15, 18, 26 și 28. Finanțarea activității a fost
obținută prin Programul național de cadastru și carte
funciară 2015- 2023, despre care pot fi obținute pe site-ul ANCPI, la adresa www.ancpi.ro/pnccf.
Sursa: radiovocescampi.ro

Mediul
de afaceri din Giurgiu,
implicat activ în formarea
viitorilor meseriași
GIURGIU

DÂMBOVIȚA

Este perioada în care absolvenții claselor a VIII-a
trebuie să se gândească serios la viitorul lor. Cum nu
toți sunt pregătiți să urmeze un liceu, varianta care le
poate oferi o meserie și un viitor promițător o reprezintă școlile profesionale.
Pentru a-i determina să ia cea mai bună decizie,
Consiliul Județean Giurgiu împreună cu mediul de afaceri au demarat o campanie fără precedent de mediatizare a școlilor profesionale și de convingere a elevilor
că, într-adevăr, „meseria e brățară de aur”, fie că vorbim de sudor, lăcătuș, electrician, instalator etc..
Marile companii din Giurgiu și-au deschis porțile în
fața elevilor doritori să îmbrățișeze o meserie, astfel
că la sfârșitul săptămânii trecute elevii unei clase din
Malu au fost oaspeții Șantierului Naval Giurgiu, unde
au vizitat birourile în care sunt concepute toate schițele și proiectele șantierului și au vizitat halele de producție. De la directorul companiei au aflat detalii despre meseria de constructor naval, muncitorii calificați
cu o astfel de diplomă fiind cei mai apreciați, dar și cel
mai bine plătiți.
Sursa: giurgiu-tribune.ro

Obiectivele turistice
din județul Dâmbovița,
promovate la Târgul
European al Castelelor
Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște, a fost prezent la sfârșitul lunii mai la Târgul European al Castelelor,
ediția a VI-a, organizat la Castelul Corvinilor din municipiul Hunedoara, un eveniment unic în România care dorește să promoveze frumusețea monumentelor istorice
din țară și din Europa. În cele patru zile de târg, vizitatorii
standului Consiliului Județean Dâmbovița au aflat informații despre atracțiile turistice din județ și posibilitățile de petrecere a timpului liber. Printre obiectivele promovate s-au
numărat cele 16 muzee și case memoriale din cadrul Complexului Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște.
Sursa: targovistenews.ro
www.adrmuntenia.ro
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IALOMIȚA

Programul „ELENA” a făcut
primul pas în Ialomița
Consiliul Județean Ialomița a aprobat în ședința ordinară din 28 mai 2021 asocierea cu 23 de administrații
locale în vederea participării județului Ialomița în cadrul
Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme”, finanțat în cadrul
Programului „ELENA-European Local Energy Assistance”.
Programul „ELENA” este gestionat de Banca Europeană de Investiții, fiind conceput pentru a facilita demararea investițiilor în domeniul eficienței energetice
și al energiilor din surse regenerabile. În cadrul acestui Proiect urmează a fi reabilitate 45 de clădiri aparținând administrațiilor locale și unităților școlare din județul Ialomița. Valoarea estimată a acestor investiții
se ridică la 17 milioane de euro.
Sursa: independentonline.ro

Foto: ziarulteleorman.ro

TELEORMAN

A patra ediție a Taberei
Internaționale de pictură
în aer liber de la Nenciulești

Restaurarea
Domeniului Peleș, inclusă
în strategia de dezvoltare
a județului Prahova

PRAHOVA

Tabăra Internațională de pictură în aer liber de la
Nenciulești și-a deschis porțile celei de-a patra ediții, în perioada 5-11 iunie. Manifestarea culturală a
fost organizată pentru prima dată în anul 2018, iar de
atunci, în fiecare an, artiști din mai multe țări se reunesc pentru a-și face cunoscute operele, excepție făcând anul trecut, când pandemia de coronavirus a determinat și în acest caz modificări organizatorice. Astfel că Tabăra de pictură s-a desfășurat în condiții speciale: cu opere, dar fără autori.
La evenimentul din acest an, și-au anunțat participarea zece artiști plastici din șase țări: Vahit Akan –
Turcia, Joseph Noce – Franța, Gheorghi Dim. Gheorghiev – Bulgaria, Rareș Kerekes – România, Radu Goia
– România, Laura Culcea – România, Dana Hara – România, Tudor Șerbănescu – România, Dima Raad – Liban, Regina Bachinska – Ucraina. Deschiderea taberei
a avut loc sâmbătă, 5 iunie, orele 18.00, la Centrul Cultural Nenciulești, ocazie cu care au fost prezentați artiștii participanți la tabără. Așa cum s-a întâmplat și la
celelalte ediții, artiștii sunt cazați la familii din sat. Tabăra de pictură este organizată de Asociația Pro Arte Contemporane Alexandria, Primăria Nenciulești, în
colaborare cu Centrul Cultural Alexandria.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

Consiliul Județean Prahova a aprobat revizuirea
Strategiei de Dezvoltare Durabilă a județului pentru perioada 2021-2027, document pe baza căruia se
pot obține finanțări nerambursabile de la Uniunea
Europeană. Printre proiectele nou apărute se numără restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului
cultural aferent Domeniului Peleș, dar și restaurarea
unor conace din Brazi și Breaza.
Astfel, mai multe clădiri de patrimoniu incluse în
domeniul regal de la Sinaia ar putea fi restaurate din
fonduri europene. Primul pas a fost făcut, după ce o
asociație care urmărește conservarea și punerea în valoare a patrimoniului istoric a reușit includerea propunerii de proiect în strategia județeană de dezvoltare.
Proiectul de hotărâre vizând revizuirea Strategiei
de Dezvoltare Durabilă a cuprins și un titlu de proiect
privind modernizarea traseului DJ230-DC30 Cerașu Slon - Tabla Buții, luat în calcul pentru a fi propus în
cadrul unui program european de modernizare a căilor de comunicații și conectare a județului Prahova la
principalele rute de transport național și internațional.
Sursa: telegrama.ro
www.adrmuntenia.ro
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Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI

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

Biroul Județean ARGEȘ

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

Biroul Județean DÂMBOVIȚA

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

Biroul Județean GIURGIU

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

Biroul Județean IALOMIȚA

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

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre
activitățile derulate de către Agenție și de
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
şi Administraţiei, în vederea promovării
Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește
informarea publicului țintă despre activitatea
instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
REGIO Sud Muntenia și despre cele mai
importante evenimente organizate de
acestea în județele regiunii.
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Direcția Dezvoltare și Comunicare,
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Biroul Județean TELEORMAN

Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723,
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova,
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310,
E-mail prahova@adrmuntenia.ro
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, mun.
Alexandria, jud. Teleorman, Tel./fax 0347/101.000,
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro

Data publicării 8 iunie 2021
Se distribuie gratuit

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

