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În cadrul unei ceremonii oficiale, directorului general 
al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
Liviu Gabriel Mușat, i-a fost decernat titlul de Cetățean 
de Onoare al municipiului Călărași, încununare a celor 
peste 20 de ani de activitate și dedicare în sprijinul ur-
bei călărășene, dar și al județului Călărași, parte a regiu-
nii de dezvoltare Sud – Muntenia.

Îl felicităm cu mândrie și căldură și suntem bucuroși 
pentru recunoașterea meritelor sale!

Agențienii

Liviu Gabriel Mușat, directorul general 
al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 

a primit titlul de „Cetățean de Onoare” 
al municipiului Călărași

Liviu Mușat s-a născut la Călărași, a urmat cursuri-
le școlii primare și generale la Colegiul Carol I, apoi a ur-
mat Liceul Nicolae Bălcescu (actualul Colegiu Național 
„Barbu Știrbei”). În 1990 a devenit student al Facultă-
ții de Energetică din cadrul Universității Politehnica Bu-
curești, pe care a absolvit-o în 1995. Ulterior a absolvit 
Școala de Ofițeri de Rezervă de la Lipova, arma Infante-
rie, în prezent fiind ofițer în rezervă al Armatei Române. 

Cariera sa profesională începe în anul 1995, iar în-
cepând cu 1 decembrie 1999 este parte a Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia:

• expert (decembrie 1999 – ianuarie 2001),
• șef departament (ianuarie 2001 – martie 2003),
• director adjunct (aprilie 2003 – decembrie 2003),
• director (decembrie 2003 – decembrie 2020),
• director general (decembrie 2020 – prezent).
Liviu Mușat este în prezent consilier local al Muni-

cipiului Călărași, însă a mai ocupat această funcție și 
între anii 2000-2004, iar în perioada 2004-2006 a fost 
consilier județean.

Gabriela Manuela CĂLIN 
• 17 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 29 martie, colega noastră Gabriela Manuela CĂLIN, șef 
Serviciu plăți și declarații de cheltuieli, a împlinit 17 ani de activitate în 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

Cu această ocazie, te felicităm și-ți mulțumim pentru competența 
și pentru implicarea dovedite în cei 17 ani de activitate în cadrul ADR 
Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu reușite pe toate planurile!

„Acest onorant titlu mă va pune și mai mult sub lupa 
comunității în perioada următoare, în care mă voi strădui 
să mă ridic și mai mult la înălțimea acestuia. Vreau să vă 
asigur că voi fi un și mai bun fiu al acestui oraș în viitor.”

— Liviu Gabriel Mușat, 
director general ADR Sud Muntenia.

Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud Muntenia,
alături de Marius-Grigore Dulce, primarul municipiului Călărași

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia a publicat pe site-ul instituției, 

la adresa https://adrmuntenia.ro/draft-
por-20212027/static/1332, versiunea de lucru 
nr. 2 a Programului Operațional Regional Sud - 
Muntenia 2021-2027.

Obiectivul viitorului program operațional este ace-
la de a stimula creșterea economică inteligentă, durabi-
lă și echilibrată în regiunea Sud - Muntenia, acest lucru 
condu când la o îmbunătățire a calității vieții comunită-
ților locale prin susținerea capacității de inovare și digi-
talizare a administrației locale și a economiei regiona-
le, dezvoltarea durabilă a infrastructurii și serviciilor și 
valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii.

Plecând de la caracteristicile specifice regiunii Sud Munte-
nia, de la lecțiile învățate în perioada 2014-2020 precum și de 
la documentele regionale de programare, investițiile pentru 
dezvoltarea regională durabilă vor fi realizate prin urmărirea 
a șase obiective strategice (OST) corespunzătoare celor cinci 

Obiective prioritare (OP) stabilite de Comisia Europeană pen-
tru perioada 2021–2027. Cele șase obiective strategice sunt:

 9 Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a re-
giunii, bazată pe inovație, digitalizare și dezvoltarea eco-
sistemului antreprenorial.

 9 Stimularea tranziției regiunii către o economie cu 
emisii zero prin creșterea eficienței energetice, îmbună-
tățirea protecției mediului și creșterea mobilității urbane.

 9 Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rura-
le si urbane la rețeaua TEN-T prin investiții în infrastruc-
tura rutieră de drumuri județene.

 9 Creșterea accesului la servicii de calitate și favorabi-
le incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot par-
cursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii educaționale.

 9 Creșterea atractivității regiunii prin investiții în in-
frastructura de turism și patrimoniu cultural.

 9 Dezvoltarea capacității administrative a AMPORSM.
Versiunea integrală a documentului, alături de Me-

moriul de prezentare a programului, conform preve-
derilor Ordinului MMAP nr. 262/2020, a fost transmisă 
Agenției pentru Protecția Mediului Argeș.

ADR Sud Muntenia a publicat cea de-a doua
versiune de lucru a Programului Operațional Regional 

Sud - Muntenia 2021-2027

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://adrmuntenia.ro/draft-por-20212027/static/1332
https://adrmuntenia.ro/draft-por-20212027/static/1332
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 30 martie 2021
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Comisia Europeană a adoptat joi, 25 martie, 
primul program de lucru anual Erasmus+ din 

perioada 2021-2027. Cu un buget de 26,2 miliarde 
EUR (comparativ cu 14,7 miliarde EUR alocate 
pentru perioada 2014-2020), completat cu 2,2 
miliarde EUR din instrumentele externe ale UE, noul 
program revizuit va finanța proiecte de mobilitate în 
scopul învățării și de cooperare transfrontalieră de 
care vor beneficia 10 milioane de europeni de toate 
vârstele și din toate mediile sociale.

Scopul său este de a favoriza și mai mult incluziunea 
și de a sprijini dubla tranziție ecologică și digitală, în con-
formitate cu prevederile Spațiului european al educației. 
Erasmus+ va sprijini, de asemenea, reziliența sistemelor 
de educație și de formare în contextul pandemiei.

Programul de lucru anual adoptat pregătește ca-
lea pentru primele cereri de propuneri din cadrul no-
ului program Erasmus+, publicat în aceeași zi. Orice or-
ganism public sau privat care își desfășoară activitatea 
în domeniile educației, formării, tineretului și sportului 
poate solicita finanțare cu sprijinul agențiilor naționale 
Erasmus+, prezente în toate statele membre ale UE și în 
toate țările terțe asociate la program.

Noul program Erasmus+ oferă oportunități de efectu-
are a unor perioade de studiu în străinătate, a unor stagii, 
ucenicii și schimburi de personal în toate domeniile edu-
cației, formării, tineretului și sportului. El este deschis șco-
larilor, studenților din învățământul superior, elevilor din 
învățământul profesional, cursanților adulți, schimburilor 
de tineri, lucrătorilor de tineret și antrenorilor sportivi.

Pe lângă proiectele de mobilitate, care reprezintă 70% 
din buget, noul program Erasmus+ investește și în proiec-
te de cooperare transfrontalieră. Acestea pot fi realizate 
între instituții de învățământ superior (de exemplu, Ini-
țiativa privind universitățile europene), între școli, între 
instituții de educație și formare a cadrelor didactice (de 
exemplu, academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice), 
între centre de învățământ pentru adulți, între organizații 
de tineret și sport, între furnizori de educație și formare 
profesională (de exemplu, centrele de excelență profesi-
onală) și între alți actori din domeniul educației.

Principalele caracteristici ale programului Erasmus+ 
pentru perioada 2021-2027 sunt următoarele:

 9 Erasmus+ favorabil incluziunii, care oferă șanse 
mai mari persoanelor cu mai puține oportunități, inclu-

siv persoanelor din medii culturale, sociale și economi-
ce diverse, precum și celor care locuiesc în zone rura-
le sau îndepărtate. Printre noutăți se numără schimbu-
rile individuale sau de clase pentru elevi și activitățile de 
mobilitate pentru cursanții adulți. Grație parteneriatelor 
la scară mică și utilizării unor granturi simplificate, orga-
nizațiilor mai mici, precum școlile, asociațiile de tineret 
și cluburile sportive, le va fi mai ușor să solicite finanța-
re. De asemenea, programul va deveni mai internațional 
prin consolidarea cooperării cu țările terțe, bazându-se 
pe succesele înregistrate de programul anterior datorită 
schimburilor și proiectelor de cooperare derulate în în-
treaga lume, care vor fi extinse în prezent și la sectorul 
sportului și al educației și formării profesionale.

 9 Erasmus+ digital. Pandemia a evidențiat necesita-
tea de a accelera tranziția digitală a sistemelor de edu-
cație și formare. Erasmus+ va sprijini dezvoltarea com-
petențelor digitale, în conformitate cu Planul de acțiu-
ne pentru educația digitală, va oferi formare și schim-
buri de înaltă calitate în domeniul digital prin interme-
diul unor platforme precum eTwinning, platforma Scho-
ol Education Gateway și Portalul european pentru tine-
ret și va încuraja stagiile în sectorul digital. Noi forma-
te, precum programele intensive hibride, vor permite 
completarea perioadelor de mobilitate fizică pe termen 
scurt în străinătate cu activități de învățare și de cola-
borare online. Punerea în aplicare a programului va fi 
digitalizată și simplificată și mai mult, odată cu imple-
mentarea integrală a legitimației europene de student.

 9 Erasmus+ ecologic: În conformitate cu Pactul ver-
de european, programul le va oferi stimulente financiare 
participanților care utilizează moduri sustenabile de trans-
port. De asemenea, acesta va investi în proiecte de pro-
movare a sensibilizării cu privire la problemele de mediu și 
va facilita schimburile legate de atenuarea crizei climatice.

 9Erasmus+ pentru tineri: DiscoverEU devine acum par-
te integrantă a programului Erasmus+ și le oferă tinerilor de 
18 ani posibilitatea de a obține un permis de călătorie cu care 
pot să călătorească în întreaga Europă, să învețe de la alte cul-
turi și să întâlnească alți tineri europeni. Erasmus+ va sprijini, 
de asemenea, oportunități de schimb și de cooperare prin in-
termediul noilor activități de tineret, pentru a ajuta tinerii să 
se angajeze și să învețe despre participarea la viața democra-
tică, sporind astfel gradul de sensibilizare cu privire la valorile 
europene comune și la drepturile fundamentale și reunind ti-
nerii și factorii de decizie la nivel local, național și european.

(continuare în pagina 6)

Erasmus+: Peste 28 de miliarde de euro
pentru sprijinirea mobilității

și a educației pentru toți
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(continuare din pagina 5)
 9 Efortul de reziliență al pro-

gramului Erasmus+ în contextul 
pandemiei va mobiliza sute de mii 
de școli, instituții de învățământ 
superior, institute de învățământ 
profesional, cadre didactice, tineri, 
organizații de tineret și sport, soci-
etatea civilă și alte părți interesate. 
Programul va contribui la accelera-
rea noilor practici care ameliorea-
ză calitatea și relevanța sistemelor 
de educație, de formare și de tine-
ret din întreaga Europă la nivel na-
țional, regional și local.

Acest program emblematic, cu-
noscut sub denumirea de Eras-
mus+ încă din 2014, când și-a ex-
tins sfera de aplicare a activită-
ților, este clasificat de europeni 
pe locul al treilea în topul celor 
mai bune rezultate ale UE, ime-
diat după libera circulație și pa-
ce. În ultimii treizeci de ani, pes-
te 10 milioane de persoane din 
33 de țări (statele UE plus Islan-
da, Liechtenstein, Macedonia de 
Nord, Norvegia, Serbia și Turcia) 
au participat la program. Com-
ponenta internațională a progra-
mului Erasmus+ va oferi mobili-
tate și cooperare în domeniile 
educației, formării, tineretului și 
sportului în întreaga lume.

Sursa: ec.europa.eu

Programul EU4Health,
intrat în vigoare!

Comisia Europeană a 
anunțat intrarea în vigoare 

vineri, 26 martie, a programului 
„UE pentru sănătate”. Aceasta 
urmează adoptării de către 
Consiliu la 17 martie și votului 
Parlamentului European din 
9 martie cu privire la program.

Este vorba despre ultimul pas ne-
cesar pentru a pune la dispoziție su-
ma de 5,1 miliarde euro cu scopul de 
a consolida reziliența sistemelor de 
sănătate și a promova inovarea în 
sectorul sănătății.

Programul „UE pentru sănătate” 
va avea o contribuție semnificati-
vă la re dresarea post-COVID-19, îm-
bunătățind sănătatea populației din 
UE, sprijinind lupta împotriva ame-
nințărilor transfrontaliere privind să-
nătatea și sporind gradul de pregă-
tire și capacitatea UE de a răspunde 
în mod eficace la viitoarele crize sa-
nitare, în cadrul unei viitoare Uniuni 
Europene a sănătății puternice, con-
form comunicatului.

Programul „UE pentru sănătate” 
își propune:

 9 să îmbunătățească și să promo-
veze sănătatea în Uniune;

 9 să protejeze cetățenii Uniunii îm-
potriva amenințărilor transfrontaliere 
grave la adresa sănătății;

 9 să amelioreze disponibilitatea, ac-
cesibilitatea și caracterului aborda bil 
al medicamentelor, al dispozitivelor 
medicale și al produselor relevante în 
situații de criză;

 9 să consolideze sistemele de să-
nătate, reziliența acestora și utiliza-
rea eficientă a resurselor.

Etapele următoare
Programul a intrat în vigoare în da-

ta de 26 martie. Primul program de 
lucru pentru 2021 va fi adoptat și pus 
în aplicare de Comisie în urma con-
sultării cu statele membre în cadrul 
Grupului de coordonare al progra-
mului „UE pentru sănătate”, conform 
Regulamentului privind înființarea 
programului „UE pentru sănătate”. 
Programul va fi pus în aplicare de că-
tre o nouă agenție executivă, Agen-
ția Executivă pentru Domeniile Să-
nătății și Digital, care își va începe 
activitatea la 1 aprilie 2021.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Foto: ec.europa.eu

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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În această săptămână, Comisia Europeană 
a lansat două consultări, de 12 săptămâni, 

pentru a primi opinii din partea publicului, a 
părților interesate și a autorităților publice 
cu privire la meritele proiectelor candidate 
pentru a cincea listă a proiectelor Uniunii 
Europene de interes comun (PCI).

Consultarea solicită respondenților să își exprime 
opiniile cu privire la modul în care proiectele candida-
te în domeniul rețelelor inteligente și al rețelelor trans-
frontaliere de transport al dioxidului de carbon (CO2) 
contribuie la integrarea pieței, sustenabilitatea, securi-
tatea aprovizionării și concurența din perspectiva politi-
cii energetice a UE.

Pentru a primi statutul PCI, un proiect trebuie con-
siderat esențial pentru finalizarea pieței interne a ener-
giei europene și pentru atingerea obiectivelor politicii 
energetice a UE de energie accesibilă, sigură și durabilă 
pentru toți cetățenii. Proiectele selectate ca PCI pot be-
neficia automat de mai multe avantaje, inclusiv o acor-
dare accelerată a permisului și un tratament de regle-

mentare îmbunătățit. Proiectele reținute ca PCI sunt, 
de asemenea, eligibile pentru finanțare în cadrul Facili-
tății pentru Conectarea Europei (CEF).

Regulamentul privind liniile directoare pentru in-
frastructura energetică transeuropeană (Regulamentul 
TEN-E) prevede că lista PCI-urilor este actualizată la fieca-
re doi ani. Prima listă la nivelul Uniunii a fost adoptată în 
octombrie 2013 și cea de-a patra listă actuală - în octom-
brie 2019. Comisia Europeană va adopta noua listă până 
la sfârșitul anului 2021, iar consultarea cu părțile interesa-
te este o parte importantă a procesului de selecție.

Trimiterea unui răspuns pentru fiecare categorie de in-
frastructură necesită completarea chestionarului online:

• Sondaj UE pentru proiecte candidate în rețelele 
transfrontaliere de transport al dioxidului de carbon (ter-
men limită 18 iunie 2021): https://ec.europa.eu/energy/
consultations/consultation-list-candidate-projects-com-
mon-interest-cross-border-carbon-dioxide-co2_en;

• Sondaj UE pentru proiecte candidate în rețelele in-
teligente (termen limită 16 iunie 2021): https://ec.euro-
pa.eu/energy/consultations/consultation-list-candida-
te-projects-common-interest-smart-grids-0_en.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Comisia Europeană lansează consultări pe lista proiectelor 
candidate de interes comun în rețelele inteligente 

și rețelele transfrontaliere de transport al CO2

Foto: pixabay.com
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Muzeul „Ion Luca Caragiale” din Ploiești, a 
luat ființă din pasiunea pentru istorie și 

cultură a distinsului prof. N. Simache, în anul 1962, 
când s-au sărbătorit 110 ani de la nașterea marelui 
clasic al literaturii române și a fost reorganizat în 
anul 2002, cu prilejul Anului Caragiale.

Muzeul este găzduit în „Casa Dobrescu”, monument 
de arhitectură de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, aflat 
pe strada Kutuzov, nr. 1 din Ploiești, județul Prahova.

Într-un spațiu renovat și cu mijloace de expunere moder-
ne, tematica expoziției „CARAGIALE – OMUL ȘI OPERA” ilus-
trează principalele momente din viața și creația scriitorului, 
la nivelul cercetărilor caragialiene de azi. Aceste exponate 
au în vedere atât criteriul cronologic, cât și criteriul tematic. 
Ele aduc în fața vizitatorilor imaginea scriitorului reflectată 
atât în oglinda contemporanilor, cât și în cea a posterității.

În prima sală sunt expuse documente și fotografii ori-
ginale ce lămuresc în mare parte problema claselor absol-
vite de I.L. Caragiale la Ploiești. Ambianța locuințelor scrii-
torului și a camerei sale de lucru este reconstituită în sala 
a II-a, prin expunerea pieselor muzeale care au aparținut 
scriitorului și familiei sale: oglindă de cristal, masa din lemn 
cu decor realizat prin sculptare, o canapea și două scaune, 
etc.. Pe măsuța de lucru, alături de toc și călimară, se află 
manuscrisul parodiei „Dă dămult... mai dă dămult...”; în ra-
me de argint sunt expuse fotografii originale ale membri-
lor familiei și prietenilor apropiați ai dramaturgului.

Pe hol, un loc important îl ocupă bustul scriitorului, 

realizat de sculptorul Ion Jalea și fotografiile unor mari 
actori care au dat viață eroilor lui Caragiale.

În ultima sală este prezentată în mod cronologic acti-
vitatea creatoare a marelui scriitor; marile creații drama-
tice: „O noapte furtunoasă”, „O scrisoare pierdută”, „D′a-
le carnavalului”, „Conu’ Leonida față cu reacțiunea”, „Nă-
pasta”. Perioada marilor nuvele și schițe caragialiene ocu-
pă de asemenea un rol distinct în expoziție. Edițiile prin-
ceps, cu autograful scriitorului, ale volumelor „Teatru”, 
„Momente”, „Schițe noue”, sunt expuse alături de foto-
grafii, care pun într-o lumină nouă legăturile de prietenie 
ale scriitorului. Sunt expuse traduceri ale operei scriito-
rului în diferite limbi, afișe de interpretare ale comediilor 
lui Caragiale în lume: Franța, Japonia, Spania, Italia, Belgia.

Expoziția se încheie cu lucrările fiilor scriitorului Ma-
teiu Caragiale („Crai de curte veche”) și Luca I. Caragia-
le („Jocul Oglinzilor”).

Sursa: histmuseumph.ro

Vizită la Muzeul I.L. Caragiale din Ploiești
Foto: rador.ro
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Luni, 29 martie, la Mioveni, a fost semnat Memo-
randumul – Școala Duală ACAROM, un proiect de an-
vergură inițiat în parteneriat cu autoritățile locale, u-
nitățile de învățământ (Primăria Mioveni, Liceul Teh-
nologic Construcții de Mașini Mioveni, Inspectoratul 
Școlar Județean Argeș, Universitatea Pitești), Automo-
bile Dacia și Asociația Constructorilor de Automobile 
din România (ACAROM). Documentul prevede analiza 
înființării și posibilității de concepere, realizare și func-
ționare a unei școli duale de învățământ profesional 
și tehnic, sub egida ACAROM, ce va urmări tendințe-
le de pe piața muncii și își propune adaptarea la nevo-
ile viitoare de competențe în domeniul automobilului. 
Totodată, este prevăzut ca o alternativă viabilă pentru 
acoperirea nevoii de forță de muncă calificată de ni-
vel 3 și 4 (tehnicieni) într-o primă etapă, iar ulterior, în 
viitor, nivelul 5 (tehnician superior).

Aceasta ar putea funcționa în cadrul Liceului Teh-
nologic Construcții de Mașini din Mioveni.

Sursa: ziarularges.ro

Școală
pentru pregătirea viitorilor 

angajați la fabrica 
de automobile din Mioveni

Târgoviștenii care doresc un alt tip de transport, o 
alternativă la mijloacele clasice de transport public sau 
individual, vor avea la dispoziție, într-o primă etapă, 220 
de trotinete electrice, care vor putea fi utilizate prin 
simpla instalare a unei aplicații pe telefonul mobil. Tro-
tinetele sunt operate de o firmă privată, contra unei re-
devențe pe care o plătește primăriei, pentru utilizarea 
domeniului public. Trotinetele vor fi disponibile în 30 de 
puncte din oraș și numărul acestora va crește în perioa-
da următoare.

Trotinetele pot fi folosite exclusiv în oraș, au vite-
za limitată la 25 km/h și sunt urmărite prin GPS. Pot fi 
utilizate de persoane cu vârsta peste 16 ani, cu preci-
zarea că cei cu vârste între 16-18 ani sunt obligați să 
poarte cască de protecție. Pentru utilizarea unei troti-
nete, tariful este de 0,6 lei pe minut.

Sursa: ziardambovita.ro

220
de trotinete electrice,

la dispoziția târgoviștenilor

Consiliu Local al Municipiului Călărași a aprobat hotă-
rârea ce privește contractarea unui finanțări rambursabi-
le interne în valoare de 40.000.000 de lei, pe o perioadă 
de 12 ani, din care 2 ani perioada de tragere și 10 ani peri-
oada de rambursare. Această finanțare ar urma să fie fo-
losită pentru 22 de proiecte pe fonduri europene neram-
bursabile, care presupun și cofinanțarea din partea insti-
tuției, dar și cheltuieli neeligibile. Proiectele prevăd execu-
ția de străzi și zone pietonale, construirea de clădiri și ra-
cordarea acestora la utilități (creșe, centre de zi), achizi-
ție de dotări precum autobuze ecologice și echipamente 
de monitorizare a traficului auto, și realizarea/actualizarea 
documentațiilor de dezvoltare strategică locală.

Sursa: observatorcl.info

Finanțare
rambursabilă

de 40 de milioane de lei 
pentru implementarea 
proiectelor de investiții 

ale Călărașiului

Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protec-
ția Copilului (DGASPC) Giurgiu, în calitate de partener lo-
cal al Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Fe-
mei și Bărbați, implementează proiectul „VENUS – împre-
ună pentru o viață în siguranță!”, menit prevenirii și com-
baterii violenței domestice. Proiectul, cu o valoare totală de 
51.080.375,72 lei, are o perioadă de implementare de 48 de 
luni, fiind cofinanțat din Fondul Social European, Programul 
Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Priorita-
ră 4 – „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”. Obiecti-
vul general al finanțării este reprezentat de îmbunătățirea și 
dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul preve-
nirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin 
crearea și dezvoltarea unei rețele inovative integrate de lo-
cuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională 
în scopul implementării unui program național de protecție 
a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii 
privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

„VENUS –
împreună pentru o viață 

în siguranță!”

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarularges.ro
http://ziardambovita.ro
http://observatorcl.info
http://jurnalgiurgiuvean.ro
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Lucrări ample de reabilitare au demarat la Spitalul 
Județean de Urgență Slobozia. Durata proiectului este 
de 2 ani, iar investiția se ridică la 16,2 milioane de lei.

La începutul acestei luni, reprezentanții unității me-
di cale au anunțat că vor avea loc relocări ale cabine-
telor de Policlinică, schimbarea căilor de acces, modi-
ficarea programului unor cabinete și a sistemului de 
programări și internări. Între timp a fost semnat con-
tractul de întocmire a documentației tehnico-econo-
mice, asistență tehnică și lucrări de execuție prin ca-
re se vor efectua lucrări la trei corpuri de clădire pre-
văzute cu 11 secții și 17 compartimente medicale, cu 
un total de 510 paturi. Vor fi amenajate zona blocului 
operator, zona blocului de nașteri, secția ATI, Steriliza-
te, Laboratorul de analize medicale, amplasate la eta-
jele 1,2 și 8, dar și parterul zonei de urgențe medicale, 
cabinetele de consultație sau subsolul tehnic.

Sursa: adevarul.ro

Au început
lucrările de modernizare 

a Spitalului Județean
de Urgență

Slobozia

Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești colabo-
rează într-un proiect finanțat din fonduri europene ca-
re urmărește creșterea utilizării gazului cu un conținut 
sporit de hidrogen – H2, pentru diminuarea efectelor 
poluante. Proiectul presupune construcția și echipa-
rea unor laboratoare pentru obținerea hidrogenului 
prin diverse tehnologii moderne și găsirea metodelor 
optime de injectare a acestuia în conductele de gaze.

Hidrogenul verde se poate folosi în transport, pen-
tru traficul greu, pentru transportul maritim, pentru le-
gătura dintre rețelele de gaz și electricitate, pentru in-
dustria siderurgică, metalurgică și chimică, a arătat Tu-
dor Constantinescu, consilier principal al Directorului 
General pentru Energie, Comisia Europeană. El a pre-
cizat că este important să fie identificate proiecte via-
bile, mari, în care să fie implicați toți actorii industriali, 
deoarece piața este în creștere și există multe oportu-
nități care pot fi valorificate.

Tudor Constantinescu a mai spus: „În acest moment, 
hidrogenul reprezintă mai puțin de 1% din mixul energe-
tic, iar majoritatea este utilizat pentru producerea de în-
grășăminte decât pentru energie. Din procentul de 1%, 
doar 4% reprezintă hidrogen verde regenerat. În 2030, 
55% din energie trebuie sa fie din surse regenerabile. 
Dacă ne uităm spre 2050, vom vedea că ponderea va 
crește, dar va rămâne 40% din consumul final de ener-
gie care va fi sub formă de gaze sau combustibili lichizi 
care vor trebui și ei decarbonați”.

El a arătat că în anul 2050, capacitatea de produc-
ție a energiei verzi în Uniunea Europeană va crește de 
la 1000 GW cât este în prezent, la 2800 GW. Comisia 
Europeană are în plan ca 2,6 milioane de vehicule să 
circule pe bază de hidrogen, până în anul 2030.

Sursa: ph-online.ro

Proiect
pentru producerea

și stocarea de hidrogen
la UPG Ploiești

IALOMIȚA

PRAHOVA

Încălzirea vremii și oprirea ploilor a reprezentat o 
bună oportunitate pentru constructori de a lucra la 
drumurile din județul Teleorman. Astfel, în această 
săptămână vor finaliza modernizarea DN 51, între Zi-
mnicea și Izvoarele și, imediat cum vor termina acest 
tronson, se vor muta pe DN 51A, Zimnicea - Fântânele.

Nu sunt singurele drumuri care vor primi asfalt nou în 
acest an. Șoferii care vor circula între Alexandria și Bucu-
rești trebuie să se înarmeze cu răbdare pentru că se vor 
relua și lucrările pentru lărgirea Drumului European 70.

Sursa: ziarul-mara.ro

Se finalizează 
lucrările de modernizare 

pentru DN 51, 
Zimnicea – Izvoarele

TELEORMAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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