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Miercuri, 9 iunie, Agenția de Dezvoltare 
Regională (ADR) Sud Muntenia a găzduit 

un workshop interregional și vizite de studiu 
virtuale ca parte a proiectului Interreg Europe 
- SHREC Utilizarea energiilor regenerabile 
pentru sprijinirea tranziției către o economie 
cu emisii scăzute de carbon.

Evenimentul a fost organizat cu scopul de a spori cunoș-
tințele partenerilor și a părților interesate cu privire la pro-
vocările specifice pentru tendințele globale de energie re-
generabilă și la politicile naționale în domeniul acestor sur-
se de energie, proiecte de cercetare și atenuarea schimbă-
rilor climatice. La eveniment au participat partenerii proiec-
tului, reprezentanți ai autorităților publice locale, regionale 
și naționale, centre de inovare, mediul academic, industrie, 
precum și alte părți interesate.

Doamna Daniela Traian, Director Direcția Dezvoltare și Co-
municare, Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia și 
doamna Rima Dijkstra, Lider de Proiect, Universitatea de Știin-
țe Aplicate Hanze au deschis seminarul prezentând principa-
lele subiecte de pe agenda evenimentului și proiectul SHREC.

Evenimentul a fost structurat pe mai multe sesiuni, re-
spectiv una dedicată prezentării generale a potențialului pri-
vind sursele de energie regenerabilă ale regiunii Sud Munte-
nia, programele finanțate de Administrația Fondului pentru 
Mediu care sprijină producția de energie regenerabilă și efi-
ciența energetică, precum și instrumentul de politică abor-
dat prin proiectul SHREC. A doua sesiune a conținut prezen-
tarea de bune practici în domeniul eficienței energetice, scă-
derii emisiilor de dioxid de carbon precum și creșterii produc-
ției și consumului de energie din surse regenerabile de ener-
gie. Videoclipurile au avut ca obiectiv prezentarea de bune 
practici ce sprijină tranziția către o economie cu emisii redu-
se de carbon. Materialele video au vizat subiecte precum: 
conceptul de clădiri cu consum de energie aproape zero 
(Building Knowledge HUB - pRO-nZEB cluster), energie curată 
din surse locale de biomasă (Green Energy Biomass Cluster), 
sisteme solare fotovoltaice și proiecte de cercetare în dome-
niul menționat anterior dezvoltate în cadrul Institutului Na-
țional de Cercetare și Dezvoltare pentru Inginerie Electrică.

O altă sesiune a fost dedicată proiectelor de cercetare și ino-
vare din domeniul energiei regenerabile: Cercetare în biogaz și 
soluții adecvate pentru îmbunătățirea transferului de cunoș-
tințe către dezvoltatori - Institutul Național de Cercetare-Dez-

voltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, Evoluția cercetărilor 
pentru îmbunătățirea infrastructurii în domeniul conversiei re-
surselor/ energiilor regenerabile în energii cu utilizare practică - 
ICPE SA și Rezultatele INMA în domeniul energiei regenerabile - 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și In-
stalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentar.

În continuare, evenimentul s-a axat pe crearea de siner-
gii cu alte proiecte în domeniul energiei regenerabile, cum 
ar fi proiectul nZEB Roadshow - creșterea cererii de profe-
sioniști calificați în construcții, finanțat de Horizon 2020 și 
proiectul DanuP-2-Gas: Model inovator pentru stimularea 
securității și diversității energetice în regiunea Dunării prin 
combinarea bioenergiei cu surplusul de energie regenera-
bilă, finanțat de Programul Transnațional Dunărea.

Ultima parte a acestui workshop a continuat într-un mod 
interactiv cu trei sesiuni de lucru paralele. Participanții s-au 
implicat activ în grupurile tematice, împărtășind cunoștințe 
despre subiecte precum instrumente financiare care utilizea-
ză FEDR, proiecte de cercetare și rezultatele acestora tran-
spuse în piață și clădiri cu consum de energie aproape egal 
cu zero (nZEB). Evenimentul s-a încheiat cu discuții în plen.

Proiectul SHREC este implementat de ADR Sud Muntenia, 
în calitate de partener, obiectivul general al proiectului fiind 
îmbunătățirea politicilor 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, comu-
nități și gospodării care țintesc spre un viitor cu un consum de 
energie mai scăzut în emisii de carbon. Proiectul se realizează 
într-un consorțiu format din opt parteneri din Olanda, Slova-
cia, 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/1236.

Tranziția energetică în regiunea Sud Muntenia, România

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1236
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Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

organizează, în data de 14 iulie 
2021, concurs pentru ocuparea 
unui post de consilier juridic în 
cadrul Biroului Juridic, la sediul 
central din municipiul Călărași. 
Contractul individual de muncă 
va fi pe durată determinată de 
12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocupa-
rea postului:

 9 Studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul știin-
țelor juridice, specializarea drept;

 9 Experiență minim 6 luni în do-
meniul juridic;

 9 Cunoștințe foarte bune de ope-
rare pe calculator.

Alte cerințe:
 9 Disponibilitate pentru deplasări în regiune.

Dosarele de înscriere se vor transmite online, la adre-
sele de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro și juridic@
adrmuntenia.ro până la data de 12 iulie 2021, ora 17.00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR 
Sud Muntenia din municipiul Călărași, str. Gen. Con-
stantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 14 iulie 
2021, începând cu ora 10.00.

Concursul se va desfășura cu respectarea legislației în 
materie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de 

COVID-19 (distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769, 

persoane de contact: Pătra Rodica - șef birou juridic, e-mail: 
juridic@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - șef birou resurse 
umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprin-
sul prezentului anunț, bibliografia, precum și documente-
le necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul 
ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secți-
unea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibli-
ografii concursuri angajare, link: https://www.adrmunte-
nia.ro/download_file/document/1242/Concurs-biroul-juri-
dic-14-07-2021.rar.

Concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic
în cadrul Biroului juridic, în data de 14 iulie 2021,

la sediul central din municipiul Călărași

Marius Justin Vicențiu TĂNASE 
• 21 de ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 15 iunie, colegul nostru Marius Justin Vicențiu TĂNASE, 
expert Serviciul monitorizare proiecte POR, a împlinit 21 ani de activi-
tate în cadrul ADR Sud Muntenia!

Pe această cale, dorim să-l felicităm și să-i mulțumim pentru exper-
tiza profesională și pentru întreaga activitate desfășurată în sprijinul 
beneficiarilor de finanțare Regio din județul Dâmbovița!

La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:juridic%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:juridic%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:juridic%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1242/Concurs-biroul-juridic-14-07-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1242/Concurs-biroul-juridic-14-07-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1242/Concurs-biroul-juridic-14-07-2021.rar
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Joi, 10 iunie, Autoritatea de Management (AM) pentru 
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a publi-
cat Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice, și ad-
ministrației (MDLPA) nr. 778/10.06.2021, pentru modifica-
rea „Secțiunii 2.2 - Care este perioada În care pot fi depuse 
proiectele” din „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de 
accesare a fondurilor În cadrul apelurilor de proiecte pen-
tru P.O.R.202018/ 8.1/8.3/C, apel 3, Grup vulnerabil: Copii, 
din cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 - lnvestițiile 
în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dez-
voltarea la nivel național, regional și local, reducând inega-
litățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând 
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la servicii-
le sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la 
serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile 
locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acope-
rire cu servicii sociale”, aprobat prin Ordinul ministrului lu-
crărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3366/2020, 
ce extinde perioada pentru depunere a proiectelor privind 
infrastructura socială pentru grupul vulnerabil „Copii”.

Astfel, noul termen pentru transmiterea cererilor de 

finanțare prin intermediul sistemul electronic MySMIS 
2014+ este 1 noiembrie 2021, ora 12:00.

Celelalte prevederi ale Ordinului MDLPA nr. 3366/2020, 
cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

Ghidul consolidat pentru apelul 3 al Obiectivului speci-
fic 8.3.C și Ordinul MDLPA nr. 778/10.06.2021 pot fi descăr-
cate de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în 
regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adr-
muntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8, titlul „Grup 
vulnerabil copii” > „Apelul 3”, link: https://2014-2020.adr-
muntenia.ro/axa-8/static/1203, sau de 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 imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

A fost prelungită perioada pentru depunerea proiectelor 
privind infrastructura socială pentru grupul vulnerabil „Copii”

Foto: transilvaniabusiness.ro

https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 14 iunie 2021

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a publicat Catalogul 

surselor de finanțare nerambursabilă 
pentru luna iunie 2021!

Scopul editării acestei publicații este de a veni în spri-
jinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile 
din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze dife-
rite investiții.

Astfel, în acest document sunt prezentate oportunită-
țile de finanțare din programele operaționale și scheme-
le de grant, ce se derulează în prezent în România, pre-
cum și oportunitățile din Programul Național pentru Dez-
voltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A și URBACT III.

Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul 
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Comunica-
re > Bibliotecă > Publicații > Catalogul surselor de finan-
țare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/
newsletter/544/csf-iunie-2021.pdf.

Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă active 
pentru luna iunie 2021

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newsletter/544/csf-iunie-2021.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newsletter/544/csf-iunie-2021.pdf
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Statele membre au adoptat luni, 14 iunie, 
o recomandare de instituire a Garanției 

europene pentru copii. Consiliul Uniunii 
Europene urmărește să prevină și să combată 
excluziunea socială a copiilor aflați în dificultate 
prin garantarea accesului la un set de servicii-
cheie, contribuind astfel la respectarea 
drepturilor acestora prin combaterea sărăciei în 
rândul copiilor și promovarea egalității de șanse.

Recomandarea îndeamnă statele membre să asigu-
re accesul efectiv și gratuit la educația și îngrijirea copi-
ilor preșcolari, la educație și activități școlare, la cel pu-
țin o masă sănătoasă în fiecare zi de școală și la asisten-
ță medicală, precum și accesul efectiv la o alimentație 
sănătoasă și la o locuință adecvată.

Aproape 18 milioane de copii din UE sunt expuși ris-
cului de sărăcie sau de excluziune socială, iar criza CO-
VID-19 va accentua inegalitățile existente.

Recomandarea adoptată de Consiliul UE stabilește o 
serie de măsuri precum:

• crearea unui cadru politic pentru a aborda excluzi-
unea socială a copiilor;

• identificarea și eliminarea barierelor financiare și 
nefinanciare din calea participării la educația și îngrijirea 
copiilor preșcolari, la educație și la activitățile școlare;

• cel puțin o masă sănătoasă în fiecare zi de școală;
• asigurarea furnizării de materiale educaționale, in-

clusiv instrumente educaționale digitale, cărți, uniforme 
și orice articole vestimentare necesare;

• asigurarea transportului către unitățile de educa-
ție și îngrijire a copiilor preșcolari și de învățământ;

• asigurarea accesului egal și incluziv la activitățile șco-
lare, inclusiv participarea la excursii școlare și la activități 
sportive, de agrement și culturale;

• punerea în aplicare a unor programe accesibile de 
promovare a sănătății și de prevenire a bolilor, destina-
te copiilor aflați în dificultate și familiilor acestora;

• asigurarea accesului la asistență socială pentru co-
piii aflați în dificultate și pentru familiile acestora.

Garanția europeană pentru copii este primul instru-
ment de politică la nivelul UE care vizează combaterea 
dezavantajelor și a excluziunii în copilărie, care duc ade-
sea la dezavantaje în viața adultă.

Garanția pentru copii pune în practică principiul 11 
din Pilonul european al drepturilor sociale privind îngri-
jirea și sprijinirea copiilor, ce reprezintă strategia UE de 
construire a unei Europe sociale echitabile și favorabi-
le incluziunii.

Recomandarea stipulează că statele membre ar tre-
bui să desemneze un coordonator național al Garanției 
pentru copii care să coordoneze și să prezinte Comisi-
ei, în termen de nouă luni de la adoptarea recomandă-
rii, un plan de acțiune care să acopere perioada până în 
2030. Statele membre ar trebui să prezinte Comisiei, la 
fiecare doi ani, un raport despre progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a acestei recomandări.

Comisia Europeană are sarcina de a analiza progre-
sele înregistrate și de a prezenta un raport Consiliului la 
cinci ani de la adoptarea regulamentului.

Sursa: caleaeuropeana.ro

Garanția europeană pentru copii, adoptată de Consiliul UE
Foto: caleaeuropeana.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://caleaeuropeana.ro
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Consiliul Uniunii Europene a adoptat luni, 
14 iunie, programul emblematic al UE 

privind Mecanismul pentru Interconectarea 
Europei (MIE 2.0), în valoare de 33,71 miliarde 
de euro, pentru a finanța dezvoltarea unei 
infrastructuri performante și durabile în 
domeniul transporturilor, al tehnologiei 
digitale și al energiei.

Acesta va funcționa în perioada 2021-2027, iar votul 
Consiliului va fi urmat de adoptarea finală a Parlamen-
tului European.

Bugetele pentru fiecare sector vor fi (în prețuri curente):
• transporturi: 25.81 miliarde euro (inclusiv 11.29 mi-

liarde euro pentru țările beneficiare ale fondurilor de co-
eziune);

• energie: 5.84 miliarde euro;
• sectorul digital: 2.07 miliarde euro.
În domeniul transporturilor, MIE 2.0 va promova re-

țele interconectate și multimodale în scopul dezvoltării 
și al modernizării infrastructurii feroviare, rutiere, mari-
time și a căilor navigabile interioare, precum și în scopul 
mobilității în condiții de siguranță și securitate. Se va 
acorda prioritate continuării dezvoltării rețelelor tran-
seuropene de transport (TEN-T), punându-se accentul 
pe verigile lipsă și pe proiectele transfrontaliere cu va-
loare adăugată pentru UE. Suma de 1,56 miliarde euro 
din bugetul pentru transporturi va fi utilizată pentru a 
finanța proiecte feroviare majore între țările beneficia-
re ale fondurilor de coeziune.

De asemenea, MIE 2.0 va asigura faptul că, atunci când 
infrastructura va fi adaptată în vederea îmbunătățirii mo-
bilității militare în interiorul UE, ea va putea avea o dublă 
utilizare, satisfăcând atât nevoile civile, cât și pe cele mili-
tare. Mobilitatea militară va avea un buget separat în ca-
drul pachetului pentru transporturi, în valoare de 1,69 mi-
liarde de euro.

În sectorul energiei, programul urmărește să contribu-
ie la integrarea în continuare a pieței europene a energiei, 
îmbunătățind interoperabilitatea transfrontalieră și tran-
ssectorială a rețelelor energetice, facilitând decarboniza-
rea și asigurând securitatea aprovizionării. De asemenea, 
va fi disponibilă finanțare pentru proiecte transfrontaliere 
în domeniul generării de energie din surse regenerabile.

La definirea criteriilor de atribuire a contractelor va 
fi luată în considerare coerența cu planurile UE și planu-

rile naționale din domeniile energiei și climei, inclusiv cu 
principiul „eficiența energetică pe primul loc”.

În domeniul conectivității digitale, sfera de aplicare 
a programului a fost extinsă pentru a reflecta faptul că 
transformarea digitală a economiei și a societății în an-
samblu depinde de accesul universal la rețele de mare și 
foarte mare capacitate fiabile și accesibile ca preț. Conec-
tivitatea digitală este, de asemenea, un factor decisiv în 
reducerea discrepanțelor economice, sociale și teritoriale.

MIE 2.0 accentuează sinergiile dintre sectoarele trans-
porturilor, energiei și economiei digitale, pentru a îmbu-
nătăți eficacitatea acțiunilor UE și a minimiza costurile de 
punere în aplicare. Acesta va promova activitatea tran-
ssectorială în domenii precum mobilitatea conectată și 
automatizată și combustibilii alternativi.

De asemenea, programul urmărește să integreze acțiuni-
le climatice, ținând seama de angajamentele UE pe termen 
lung privind decarbonizarea, cum ar fi Acordul de la Paris.

Consiliul a adoptat poziția sa în primă lectură, iar ac-
tul juridic trebuie acum adoptat de către Parlamentul 
European în a doua lectură înainte de a fi publicat în 
Jurnalul Oficial al UE. Regulamentul va intra în vigoare a 
doua zi după publicare și se va aplica retroactiv de la 1 
ianuarie 2021.

Sursa: caleaeuropeana.ro

Consiliul UE a adoptat Mecanismul
pentru Interconectarea Europei în valoare

de 33,71 miliarde de euro
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Lui Dumitru Seceleanu, unul dintre cei mai 
bogați moșieri ai Bărăganului, i se datorează 

înființarea stațiunii Amara, devenită celebră 
pentru miraculosul nămol. Fermierul interbelic a 
pus temelia uneia dintre cele mai importante baze 
de tratament din România, după ce s-a vindecat 
de paralizie urmând un tratament cu nămol.

„Neam de oieri, Secelenii au coborât în Vechiul Regat 
mușcați de patima muncii”, scrie istoricul Georgeta Filitti 
în lucrarea despre neamul acestor țărani isteți și harnici 
care și-au depășit condiția, „Personalități ialomițene: Du-
mitru N. Seceleanu (1857-1932)”. Despre Dumitru Sece-
leanu, istoricul spune că avea o serie de trăsături atipice 
țăranului român obișnuit: deschiderea spre nou, curiozi-
tatea spre alte lumi, încrederea în știință. A iubit pămân-
tul, a căutat mereu noi metode de a face agricultură și a 
fost un adevărat filantrop față de oamenii simpli ai sate-
lor. Când, în 1910, i-a paralizat mâna dreaptă, a urmat un 
tratament cu nămol de la Amara. Așa i-a venit ideea de a 
fonda practic stațiunea, deși a făcut-o într-un stadiu in-
cipient, cu mijloacele de atunci: mai multe instalații, câ-
teva barăci, corturi și cabine. Apa din lac era pompată 
cu motorul unei mașini de treierat, iar pentru un leu de 
baie, mii de oameni se tămăduiau grație inițiativei sale.

Lacul eponim s-a format pe un vechi curs al râului 
Ialomița, numit Crivaia. Caracteristicile sale unice i-au 
conferit localității rangul de stațiune balneară de inte-
res național. Suprafața lacului s-a mărit de patru ori din 
1938 până în prezent, ajungând la 168 ha, conform sta-

tisticilor prezentate de Dorina Sandu în monografia lo-
calității Amara. Depresiunea s-a umplut treptat cu apa 
provenită din precipitații și din aportul subteran. Se 
adaugă, de asemenea, și factorii antropici: în anii 1970, 
la hotărârea autorităților de atunci, a fost construit un 
canal pentru evacuarea apei în exces. Se evita astfel in-
undarea terenurilor din apropiere.

Adevărata comoară se află însă pe fundul lacului Ama-
ra: 130 de hectare de nămol sapropelic, care conține 
substanțe chimice bune pentru organism.

Localizarea stațiunii
Dacă veniți dinspre București, cu mașina personală, 

traseul pe care trebuie să-l urmați este București – Ur-
ziceni – Slobozia, pe DN 2 și DN 2A. Dinspre Constanța, 
drumul este drept până în Slobozia, pe DN 2A. Cu trenul 
se vine de la București – Slobozia Veche (via Ciulnița), de 
la Ploiești Sud – Urziceni – Slobozia Veche, iar din Galați – 
Brăila – Făurei – Urziceni – Slobozia Veche.

În Stațiunea Amara, sunt folosite următoarele tipuri de 
proceduri balneare: băi calde cu nămol, împachetări cu 
nămol, aplicații de cataplasme cu nămol rece, cure inter-
ne cu ape minerale, electroterapie și hidroterapie, aplica-
ții de cataplasme cu nămol rece, toate ideale pentru tra-
tarea afecțiunilor reumatice și nu numai. Printre indicați-
ile terapeutice se regăsesc afecțiuni ale aparatului loco-
motor: reumatismale, sechele post-traumatice, neurolo-
gice periferice, afecțiuni ginecologice, afecțiuni dermato-
logice, boli profesionale, afecțiuni endocrine, cure de diu-
reză, diateza urică, gută, litiazele urinare, diabetul zaharat.

Sursa: adevarul.ro

Povestea nămolului de la Amara
și a moșierului vindecat de paralizie

Foto: wikimedia.com

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Spitalul Județean de Urgență din Pitești urmează să pri-
mească o finanțare europeană generoasă pentru a putea tra-
ta mai bine pacienții infectați cu coronavirus. Proiectul denu-
mit „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare ca-
uzată de Covid-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Pi-
tești (SJUP)” a ajuns în etapa precontractuală și va fi finanțat din 
Programul Operațional Infrastructura Mare. Unitatea va fi do-
tată cu echipamente, aparatură și instrumente medicale speci-
fice pentru tratarea pacienților infectați cu coronavirus. Valoa-
rea totală a proiectului este de 42.445.108,79 lei, finanțare ce 
va permite achiziționarea aparaturii imagistice necesare iden-
tificării complicațiilor asociate Covid-19, a aparaturii pentru in-
tervenții terapeutice, a aparaturii pentru monitorizarea conti-
nuă a funcțiilor vitale, a paturilor necesare tratării pacienților 
Covid-19, a cărucioarelor, tărgilor, substanțelor pentru decon-
taminare, dezinfectanților și echipamentelor de protecție.

Sursa: presshub.ro

Spitalul Județean
de Urgență din Pitești, investiție 
de peste 42 de milioane de lei 

pentru lupta cu pandemia 
de Covid-19

Consiliul Județean Dâmbovița a semnat marți, 8 iunie, 
contractul pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) 
pentru stațiunea turistică de interes național Peștera-Padi-
na. Este o etapă importantă, deoarece în baza acestui PUZ 
se va reglementa modul în care se va construi în stațiune. 
Va fi o abordare modernă, contemporană, care va pune în 
valoare patrimoniul natural și care va evidenția grija pentru 
mediul înconjurător. Prin documentațiile de urbanism se vor 
reglementa aspectele ce țin de modul de utilizare a terenu-
lui, regimul de înălțime și arhitectura clădirilor ce urmează a 
fi edificate. În elaborarea documentației de urbanism se vor 
analiza toate punctele de vedere primite de la proprietarii 
de terenuri din zonă, dar și de la posibilii investitori.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Începe
elaborarea Planului 

Urbanistic Zonal pentru 
stațiunea turistică de interes 

național Peștera-Padina

Primăria municipiului Călărași 
a anunțat finalizarea implementării 

proiectului „Sistem integrat pentru 
simplificarea procedurilor administrative 
și reducerea birocrației la nivelul 
Municipiului Călărași”.

Obiectivul general al proiectului a constat în con-
solidarea capacității instituționale și eficientizarea ac-
tivității la nivelul Municipiului Călărași. Ca urmare a a-
cestui proiect, a fost implementat un sistem informa-
tic integrat de optimizare a proceselor, dezvoltat în ve-
derea adoptării de proceduri simplificate pentru redu-
cerea birocrației pentru cetățeni la nivel local, corela-
te cu Planul integrat de simplificare a procedurilor ad-
ministrative pentru cetățeni.

50 de angajați ai Primăriei Municipiului Călărași au 
fost certificați la finalizarea cursurilor și au dobândit 
cunoștințe și abilități îmbunătățite, în vederea sprijini-
rii măsurilor și acțiunilor vizate de obiectivul specific al 
acestui program.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 
doi ani, în intervalul 5 iunie 2019 – 5 iunie 2021.

Sursa: infomuntenia.ro

Primăria Călărași: 
Proceduri administrative 
simplificate, mai puțină 

birocrație pentru cetățeni

Primăria Municipiului Giurgiu a semnat vineri, 11 iu-
nie, contractul de finanțare aferent obiectivului de in-
vestiții „Ansamblu de locuințe sociale, zona Obor, 55 a-
partamente – municipiul Giurgiu”, ce are ca obiectiv 
principal construirea de locuințe sociale și de necesitate.

Valoarea totală a contractului este de peste 21 milioa-
ne lei, iar în baza acestuia Primăria va demara în anul 2021 
procedura de achiziție a serviciului de proiectare. Terme-
nul de finalizare a obiectivului de investiții este anul 2023.

Sursa: giurgiuveanul.ro

55 de apartamente sociale noi 
în municipiul Giurgiu

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://gazetadambovitei.ro
http://infomuntenia.ro
http://giurgiuveanul.ro
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La începutul acestei săptămâni, în Foaierul Sălii „Europa” 
a Consiliului Județean Ialomița, au fost semnate primele șa-
se contracte de finanțare pentru unitățile administrativ teri-
toriale Borănești, Gheorghe Doja, Căzănești, Valea Măcrișu-
lui, Bordușani și Perieți, finanțate prin Programul Județean 
de Dezvoltare Locală 2021, gestionat de ADI Ialomița. Valoa-
rea totală a investițiilor se ridică la 3.482.914,87 lei, din care 
1.800.000 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din par-
tea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița.

Obiectivele de investiții se referă la: „Construire teren de 
sport multifuncțional în comuna Borănești județul Ialomița” 
(valoarea totală a proiectului: 475.671,80 lei), „Amenajare loc 
de joacă pentru copii cu teren sport, alei și împrejmuire incin-
tă în comuna Gheorghe Doja” (valoarea totală a proiectului: 
524.280,38 lei), „Achiziție buldoexcavator pentru orașul Căză-
nești” (valoarea totală a proiectului: 469.604,46 lei), „Moder-
nizare drumuri comunale de interes local în localitatea Grin-
dași, comuna Valea Măcrișului – Str. Rozelor” (valoarea to-
tală a contractului: 831.758,01 lei), „Achiziție volă, încărcător 
frontal pentru UAT Bordușani” (valoarea totală a proiectului: 
775.038,67 lei) și „Achiziție buldoexcavator pentru UAT Peri-
eți” (valoarea totală a proiectului: 406.561,55 lei).

Sursa: guraialomitei.com

Primele
șase contracte cu finanțare 
prin Programul Județean 

de Dezvoltare Locală 2021

Primăria Orașului Băicoi are în plan construirea unui 
pasaj rutier suspendat peste DN1, ce ar urma să fie re-
alizat la ieșire din oraș, la intersecția dintre strada În-
frățirii cu DN1. Ar fi al treilea proiect de acest gen din 
județul Prahova, după cel construit de Primăria Muni-
cipiului Câmpina pe deasupra DN1 și de pasajul realizat 
de Consiliul Județean Prahova la intersecția dintre DN1 
B și drumul spre Păulești (DJ 102).

Argumentul principal pentru realizarea investiției 
este acela că zona unde va fi construit este pericu-
loasă pentru participanții la trafic, cu multe acciden-
te, din cauza faptului că se intră greu în Băicoi dinspre 
Câmpina și se iese la fel de greu spre Ploiești. Astfel 
că, în locul unui sens giratoriu, ce ar fi rezolvat parți-
al lucrurile, a fost gândită soluția unui pasaj rutier sus-
pendat, cu bandă stânga de coborâre pe DN1 spre 
Ploiești și bandă de urcare dinspre Câmpina.

Construcția ar urma să coste aproximativ 20 mili-
oane de euro, iar finanțarea va fi asigurată din fonduri 
europene, Primăria Orașului Băicoi precizând că un 
proiect în acest sens va fi depus imediat cum se des-
chide o axă nouă în bugetul Comisiei Europene pentru 
perioada 2021-2027, mai ales că autoritățile locale au 
finalizat studiul de fezabilitate.

Sursa: incisivdeprahova.ro

Primăria Băicoi
vrea să construiască

un pasaj rutier suspendat 
peste DN1

IALOMIȚA

PRAHOVA

În următoarele zile, ISU Teleorman va primi zece 
autospeciale de stingere, achiziționate prin interme-
diul proiectului VIZIUNE 2020, finanțat prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare.

Proiectul a permis achiziția la nivel național a 476 
de autospeciale de stingere, din care 200 de autospe-
ciale au o capacitate de 10.000 l, iar alte 276 sunt au-
tospeciale mixte, care pe lângă o capacitate de 4.000 
l au și echipamente de descarcerare. Valoarea totală a 
proiectului național se ridică la suma de 159.116.504,8 
euro, finanțarea fiind mai mult decât necesară, în con-
textul în care peste 40% din autospecialele din dota-
rea pompierilor au mai mult 20 de ani vechime.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Zece
autospeciale de stingere noi, 

în dotarea ISU Teleorman

TELEORMAN

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://guraialomitei.com
http://incisivdeprahova.ro
http://ziarulteleormanul.ro


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

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

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

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

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

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

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

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați.
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de caractere 
cu tot cu spații), împreună cu 1-2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de 
informare vor fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va fi publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de 
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din 
regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților massmedia de la nivelul regiunii Sud 
Muntenia și siteurilor dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.
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Data publicării 16 iunie 2021

Se distribuie gratuit

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

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