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Joi, 27 mai, Liviu Gabriel Mușat, directorul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională 

Sud Muntenia, alături de Marius Dulce, 
primarul municipiului Călărași, au participat 
la introducerea in circuitul public a clădirii 
monument istoric „Posta Veche”, reabilitată 
și dotată cu ajutorul fondurilor europene 
nerambursabile prin Programul Operațional 
Regional (POR) 2014-2020, „Dezvoltarea 
patrimoniului cultural prin restaurarea 
monumentului istoric Poșta veche din 
Municipiul Călărași” fiind primul proiect 
pentru care s-a semnat contract de finanțare 
Regio în perioada 2014-2020, la nivelul regiunii 
de dezvoltare Sud – Muntenia.

Liviu Gabriel Mușat a transmis celor prezenți: „Este un 
moment de bucurie și pentru noi, Agenția pentru Dezvol-
tare Regională Sud Muntenia. După cum știți, acest con-

tract a fost primul semnat, în anul 2017, pe actualul Pro-
gram Operațional Regional 2014-2020, primul din toată 
regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, și ne bucurăm 
să-l vedem finalizat. Credem că acest proiect, împreună 
cu celelalte proiecte pe care Primăria Municipiului Călă-
rași, singură sau în parteneriat cu Consiliul Județean Călă-
rași, vor duce la creșterea atractivității turistice a munici-
piului Călărași și vor constitui puncte importante pe agen-
da potențialilor și doriților turiști în municipiul Călărași.”

Aplicația a primit finanțare în cadrul Axei prioritare 
5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, pro-
tecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, 
Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cul-
tural” și a avut ca obiectiv general punerea în valoare a 
monumentului istoric „Poșta Veche”, situat în munici-
piul Călărași, în vederea creșterii atractivității turistice 
în municipiu și în județul Călărași, redându-l circuitului 
turistic, dovadă a identității culturale locale.

(continuare în pagina 3)

Monumentul istoric Poșta veche din Municipiul 
Călărași, primul proiect care a primit finanțare Regio 

în perioada 2014-2020, a fost finalizat!

               Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (dreapta), alături de Marius Dulce, primarul municipiului Călărași 
Foto: Facebook - Marius Dulce
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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.

(continuare din pagina 2)
Prin activitățile din proiect s-a realizat restaurarea, 

consolidarea, protecția și conservarea monumentului 
istoric, în scopul maximizării potențialului turistic, prin 
creșterea numărului de vizitatori la nivel local și prin 
dezvoltarea unor activități de informare a vizitatorilor, 
de promovare media și de angrenare a factorilor decizi-
onali de la nivel local. Prin proiect, Primăria Municipiu-
lui Călărași și-a propus să atragă vizitatori prin organiza-
rea la nivel local a evenimentelor, în vederea extinderii 
turismului cultural și de patrimoniu local.

Proiectul a fost implementat în 63 de luni, în perioa-
da 7 mai 2016 – 31 mai 2021și a avut un buget cu o va-
loare totală de 11.563.563,48 lei, din care peste 9,8 mi-
lioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din 
Fondul European de Dezvoltare Regională, 1,5 milioane 
de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul 
Național, iar peste 242 de mii de lei reprezintă contribu-
ția Primăriei Municipiului Călărași.

Până la această dată, în cadrul priorității de investi-
ții 5.1, unde au putut fi depuse proiecte pentru conser-
varea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, inclusiv în apelul dedicat teritoriului acoperit 
de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, 
s-au transmis 50 de aplicații în valoare totală de 548,29 
milioane de lei, ce au solicitat 530,7 milioane de lei - 
fonduri nerambursabile. Pentru 32 dintre ele s-au sem-
nat contracte de finanțare cu o valoare totală de 389,81 
de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoa-
re de 371,57 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au 
fost transmise până acum 2.112 cereri de finanțare ca-
re au o valoare totală de 20,45 miliarde de lei, solicitând 
fonduri publice de peste 14,36 miliarde de lei. Pentru 
820 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în 
valoare totală de 8,58 miliarde de lei și fonduri neram-
bursabile solicitate de peste 7,3 miliarde de lei. Sume-
le includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, 
în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a 
sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și 
cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 
1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursa-
bilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Călărași au trans-
mis 205 cereri de finanțare ce au însumat o valoare to-
tală de 2,12 miliarde de lei și au solicitat fonduri neram-

bursabile de 1,59 miliarde de lei. Pentru 66 dintre aces-
tea s-au semnat contracte de finanțare în valoare tota-
lă de aproape 516 milioane de lei, ce au solicitat fonduri 
publice în valoare aproximativ 448,3 milioane de lei.
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Miercuri, 26 mai, Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene (MIPE) a publicat 

noua versiune a manualelor privind utilizarea 
sistemului informatic MySMIS prin care 
potențialii beneficiari din Romania pot solicita 
banii europeni pentru perioada de programare 
2014-2020, iar beneficiarii pot gestiona 
implementarea proiectelor pentru care au 
semnat contracte de finanțare.

Principalele modificări constau în completarea de-
taliilor din capitolul „Introducere”, inclusiv adăugarea 
unor print-screen-uri privind accesarea pentru vizuali-
zare a manualelor de utilizare, a serviciului helpdesk di-
rect din aplicația MySMIS și a datelor statistice referi-
toare la programele operaționale. Au fost actualizate u-
nele print-screen-uri ca urmare a introducerii butonu-
lui de accesare a manualelor de utilizare a aplicației și a 
serviciului helpdesk din ecranul principal. De asemenea, 
au fost adăugate atenționări suplimentare la capitolul 
1.8 – „Crearea unei cereri de finanțare” legate de câm-
pul „Alege un apel” și clarificări suplimentare și actuali-
zări ale print-screen-urilor la subcapitolul 1.10 – „Modi-
ficare reprezentant legal/împuternicit”.

La începutul anului 2021, aplicația MySMIS a fost îm-
bunătățită prin adăugarea funcției „căutare”, pentru a 

putea filtra și identifica mai ușor, în funcție de proiect 
sau alt tip de informații specifice (cod SMIS sau orice alt 
tip de text), notificările primite de beneficiari. Funcțio-
nalitatea este disponibilă în momentul autentificării în 
contul de utilizator, pe prima pagină a aplicației MyS-
MIS2014- Front Office, înainte de selectarea persoa-
nei juridice, cât și în modulul Cerere de finanțare, du-
pă alegerea persoanei juridice, la accesarea clopoțelului 
de notificare. În acest fel, este ușurat accesul unui be-
neficiar la notificările legate de un anumit proiect, mai 
ales în cazul beneficiarilor care implementează în para-
lel mai multe proiecte, reducând riscul ca o comunicare 
primită din partea finanțatorului să fie omisă.

Noile versiuni ale manualelor și tutorialelor privind apli-
cația MySMIS pot fi vizualizate și descărcate de pe site-ul 
MIPE, accesând link-urile următoare: https://www.fon-
duri-ue.ro/mysmis, respectiv http://mfe.gov.ro/my-smis/.

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.

Noi versiuni ale manualelor MySMIS!

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://www.fonduri-ue.ro/mysmis
https://www.fonduri-ue.ro/mysmis
http://mfe.gov.ro/my-smis/
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 2 iunie 2021

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro


INFO
ADR SUD MUNTENIA

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro6

Info Regional Sud Muntenia #515
25 mai • 1 iunie 2021 

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Mun-
tenia completează metodologia (Apelurile 1,2,3) de se-
lecție a fișelor de proiect (5D) depuse pentru pregătirea 
de documentații tehnico-economice destinate pregătirii 
proiectelor de infrastructură în domeniile: mobilitate ur-
bană, regenerară urbană, infrastructură rutieră de inte-
res județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri 
de legătură și infrastructură și servicii publice de turism, 
inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, fi-
nanțabile conform Ordonanței de urgență a Guvernu-
lui nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și 
acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea porto-
foliului de proiecte în domenii strategice considerate pri-
oritare pentru perioada de programare 2021-2027, desti-

nat finanțării prin Programul Operațional Asistență Teh-
nică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operați-
onal Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

Astfel, se introduce o nouă etapă de verificare a fișelor 
de proiect transmise de solicitanții care au încheiat acor-
duri de parteneriat cu ADR Sud Muntenia, în conformitate 
cu prevederile transmise de Ministerul Investițiilor și Pro-
iectelor Europene, referitoare la posibilitatea modificării fi-
șelor de proiect selectate și introduse în cererea de finan-
țare depusă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia la Autoritatea de Management pentru POAT.

Completarea metodologiei și anexele pot fi descăr cate 
de următorul link: https://www.adrmuntenia.ro/download_
file/article/442/completare-metodologie-5D-ADR-SM.rar.

ADR Sud Muntenia completează metodologia de selecție 
a fișelor de proiect 5D finanțabile conform OUG 88/2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a participat la al patrulea 
eveniment interregional și întâlnirea partenerilor proiectului SinCE-AFC

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
a participat în perioada 25-26 mai 2021, online, prin in-
termediul aplicației ZOOM, la „Al patrulea eveniment in-
terregional și întâlnirea partenerilor proiectului”, acțiune 
organizată de partenerul Regiunea Wielkopolska (Polo-
nia), în cadrul proiectului SinCE-AFC - „Consolidarea spi-
ritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroali-
mentar în tranziția către economia circulară”, finanțat 
din programul INTERREG Europe.

Alături de reprezentanții ADRSM și partenerii din 
proiect, la eveniment au mai participat stakeholderi lo-
cali ai proiectului reprezentând autorități publice națio-
nale și locale, institute de cercetare și reprezentanți ai 
mediului de afaceri.

În prima zi a evenimentului, Regiunea Wielkopolska 
(Polonia), în calitate de organizator, a prezentat iniția-
tivele, strategiile la nivel regional și național, precum și 
bunele practici identificate privind economia circulară 
în sectorul agro-alimentar.

Întâlnirea a continuat cu o serie de prezentări de bu-
ne practici identificate în toate regiunile europene în ca-
re este implementat proiectul SinCE-AFC precum și cu 
vizite de studiu virtuale referitoare la economia circu-
lară în sectorul agroalimentar în Regiunea Wielkopols-
ka: Uzina de biogaz din Przybroda (Polonia) și compa-
nia SemCo (Polonia) - producător tradițional de ulei pre-
sat la rece, nerafinat. Prima zi a întâlnirii s-a încheiat cu 
o sesiune activă de întrebări și răspunsuri.

În cea de a doua zi a evenimentului, au fost discuta-
te aspecte care țin de implementare: stadiul proiectului 

SinCE-AFC și activitățile planificate pentru perioada ur-
mătoare în fiecare regiune, procesul de consultare a sta-
keholderilor proiectului, analiza bunelor practici colecta-
te, primele idei referitoare la Planul de Acțiune, aspecte 
legate de activitățile de comunicare și diseminare. De a-
semenea, în cadrul evenimentului, a avut loc o sesiune 
de schimb de experiență unde au fost dezbătute bune-
le practici identificate de către partenerii din proiect și 
aspecte referitoare la elaborarea Planurilor de Acțiune.

Proiectul SinCE-AFC vizează implicarea IMM-urilor 
din lanțul agroalimentar în economia circulară prin pro-
movarea mecanismelor orizontale de management și fi-
nanciare corespunzătoare.

Pentru a afla mai multe detalii despre proiectul Sin-
CE-AFC vă rugăm să accesați următoarele link-uri: 

• https://www.adrmuntenia.ro/proiectulsinceafc/static/1202
• https://www.interregeurope.eu/since-afc/.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/442/completare-metodologie-5D-ADR-SM.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/442/completare-metodologie-5D-ADR-SM.rar
https://www.adrmuntenia.ro/proiectulsinceafc/static/1202
https://www.interregeurope.eu/since-afc/
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Concurs pentru ocuparea a două posturi 
de expert în cadrul Biroului Comunicare, 
Direcția Dezvoltare și Comunicare, la sediul 
central din municipiul Călărași - 7 iunie 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia or-
ganizează, în data de 7 iunie 2021, concurs pentru ocupa-
rea a două posturi de expert în cadrul Biroului Comunicare, 
Direcția Dezvoltare și Comunicare, la sediul central din mu-
nicipiul Călărași. Contractele individuale de muncă vor fi pe 
durată determinată de 12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului: 
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în una 

dintre următoarele ramuri de știință: științe administrative, 
științe juridice, științe ale comunicării sau filologie;

 9Minim 1 an experiență profesională;
 9Cunoștințe foarte bune de limba română;
 9Cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris, vorbit, citit);
 9Capacitate de lucru în echipă;
 9Capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă 

și de a respecta termenele stabilite;
 9Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor.

Alte cerințe:
 9 Experiența în domeniul comunicării reprezintă un 

avantaj (de ex. comunicare instituțională, PR, elaborare și im-
plementare strategii de informare și comunicare, jurnalism);

 9 Posesor de permis de conducere auto și disponibilitate 
pentru deplasări în regiune.

Dosarele de înscriere se vor transmite online, la adresa de 
e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data de 3 iu-
nie 2021, ora 17.00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR 
Sud-Muntenia din muncipiul Călărași, str. Gen. Constantin 
Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 7 iunie 2021, înce-
pând 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: Traian Daniela Camelia - Director, di-
recția dezvoltare și comunicare, e-mail da.dezvoltare@
adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - Șef birou resurse umane, 
e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul pre-
zentului anunț, bibliografia, precum și documentele ne-
cesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul ADR 
Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea 
Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii 
concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/
download_file/document/1237/Concurs-biroul-comuni-
care-07-06-2021.rar.

Oportunități de carieră în cadrul ADR Sud Muntenia
Concurs pentru ocuparea unui 
post de consilier juridic în cadrul 
Biroului juridic, la sediul central din 
municipiul Călărași – 9 iunie 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia organizează, în data de 9 iunie 2021, concurs pen-
tru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul 
Biroului juridic, la sediul central din municipiul Călă-
rași. Contractul individual de muncă va fi pe durată 
determinată de 12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență 

în domeniul științelor juridice, specializarea drept;
 9 Experiență minim 1 an în domeniul juridic;
 9 Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator.

Alte cerințe:
 9 Disponibilitate pentru deplasări în regiune

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adre-
sa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro și juridic@
adrmuntenia.ro până la data de 7 iunie 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 9 iunie 
2021, începând cu ora 10.00.

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

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769, 
persoane de contact: Pătra Rodica - șef Birou juridic, e-mail 
juridic@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou resur-
se umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cu-
prinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și docu-
mentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate 
pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmunte-
nia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documen-
te utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://
www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1238/
Concurs-consilier-juridic%2009-06-2021.rar.
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Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) 
a anunțat marți, 1 iunie, că a transmis oficial către Comi-
sia Europeană (CE) Planul Național de Redresare și Rezi-
liență (PNRR) al României. Planul descrie reformele și in-
vestițiile publice pe care țara noastră planifică să le im-
plementeze cu sprijinul Facilității de Redresare și Rezili-
ență (RRF) dezvoltate la nivel european.

Facilitatea de Redresare și Reziliență este instrumen-
tul cheie al Next Generation EU, planul UE pentru depă-
șirea pandemiei COVID-19. La nivel comunitar, prin RRF 
vor fi alocați 672,5 miliarde de euro pentru sprijinirea in-
vestițiilor și reformelor (312,5 miliarde în granturi și 360 
miliarde în împrumuturi). 

Comunicatul oficial al Comisiei Europene arată că Ro-
mânia a solicitat prin PNRR-ul transmis 14,3 miliarde de 
euro granturi și 15 miliarde de euro în împrumuturi. Con-
form CE și MIPE, banii vor fi utilizați în măsuri privind trans-
portul durabil, educația, asistența medicală, renovarea clă-
dirilor și digitalizarea administrației publice până în 2026.

Comisia va evalua planul propus de România în ba-
za celor 11 criterii stabilite de Regulamentul care guver-
nează RRF și va asigura transpunerea PNRR în acte cu ca-
racter juridic obligatoriu – această evaluare va urmări și 
modul în care țara noastră a transpus în plan recoman-
dările pe care le primim de la Comisia Europeană în ca-

drul Semestrului European, dar și dacă am alocat cel pu-
țin 37% din bani pentru investiții de mediu și cel puțin 
20% din fonduri pentru transformarea digitală.

După evaluarea Comisiei, Consiliul va avea patru săp-
tămâni pentru a adopta o decizie privind implementarea 
PNRR. Până la sfârșitul zilei1 iunie, CE primise 22 planuri 
de redresare și reziliență din partea statelor membre.

Sursa: ec.europa.eu

România a transmis Planul Național de Redresare
și Reziliență (PNRR)

Foto: mfe.gov.ro

https://www.adrmuntenia.ro
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Munții Bucegi reprezintă un izvor nesecat 
de mistere, de legende care mai de care 

savuroase, dar, dincolo de acestea, turiștii au 
la dispoziție zeci de trasee și locuri mirifice de 
explorat.

Potrivit pasionaților de munte, în Bucegi pot fi par-
curse 34 de trasee turistice cu diferite grade de dificul-
tate. De asemenea, pentru alpiniști începători și avan-
sați există unul dintre cei mai impunători pereți din ța-
ră - Peretele Coștilei, Peretele Văii Albe. Din punct de ve-
dere turistic, Munții Bucegi sunt considerați leagănul tu-
rismului montan în România, având în vedere că, isto-
ric, aici au fost menționate primele incursiuni „de relaxa-
re” organizate în natura sălbatică și abruptă. Acest atri-
but, conturat încă din ultima parte a secolului XIX, este 
expresia aprecierii complexității peisagistice și a calității 
deosebite a mediului și a resurselor turistice, un rol deo-
sebit jucându-l existența căilor de acces transcarpatice, 
precum și situarea masivului în cea mai importantă regi-
une socio-economică a țării, formată din județele Argeș, 
Brașov, Dâmbovița, Prahova și Capitala țării, București.

Pe lângă potențialul imens de practicare a sporturilor 
în mai toate anotimpurile, respectiv schi alpin, alpinism, 
ciclism, excursii și plimbări în aer liber, plimbări cu ATV-ul 
și cu bicicleta, pescuit, vânătoare, turiștii au la dispoziție 
și posibilități multiple de cazare, în condiții optime în zeci 
de unități de profil, situate într-un peisaj mirific. Oferta 
turistică actuală a zonei montane aferentă Platoului Bu-
cegilor și comunei Moroeni este mai mult decât diversă:

• pentru iubitorii de drumeții există 34 de trasee tu-
ristice de diferite grade de dificultate;

• pentru iubitorii de plimbări cu telecabina există trans-
port pe cablu, acesta fiind asigurat de telecabina de la Buș-
teni și de la Sinaia, care fac legătura cu platoul Bucegilor, la 
Peștera;

• pentru alpiniști începători și avansați există unul din-
tre cei mai impunători pereți din țară – Peretele Coștilei, 
Peretele Văii Albe;

• pentru cicliști exisă trasee pe drumuri cu o lungime 
totală de aproximativ 60 de kilometri;

• pentru schiori sunt amenajate și omologate trei pâr-
tii de ski în apropiere la Babele, dar și în stațiunile turisti-
ce Sinaia și Bușteni;

• pentru pescari amatori și profesioniști se poate pescui 
cu autorizație pe Lacul de acumulare Bolboci și pe foarte 
multe văi montane;

• pentru cercetători există, în Parcul Natural Bucegi, 

peste 3.500 de specii de floră, dintre care foarte multe 
sunt ocrotite de lege;

• pentru fotografi sunt foarte multe puncte de belve-
dere, se pot face observații la faună, fotografiere floră.

Toate acestea se regăsesc pe raza comunei Moroeni, 
din județul Dâmbovița, localitate aflată la 41 de km dis-
tanță de reședința județului – Municipiul Târgoviște, la 
11 km de cel mai apropiat oraș – Fieni și la 119 km de 
capitala țării – București.

Sursa: adevarul.ro

Câte trasee există în Bucegi,
leagănul turismului montan din România!
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Vf. Colții Obârșiei și Coștila

Cascada Vânturiș
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Săptămâna trecută au fost finalizate lucrările de re-
abilitare a străzii Velișoara Grigorești. În urma investiției 
cu un buget total de 1.441.165,44 lei, inclusiv TVA, strada 
are în prezent toate utilitățile necesare: canalizare mena-
jeră, alimentare cu apă, gaze, energie electrică, astfel în-
cât s-a putut trece la etapa următoare de modernizare, 
în sensul realizării de lucrări de amenajare hidrotehnică a 
pârâului ce traversează zona, prin execuția unui canal be-
tonat pentru dirijarea apelor meteorice la debitele trans-
mise de Apele Române și prin dublarea podețului tubu-
lar existent cu un podeț corect dimensionat pentru a asi-
gura captarea și dirijarea apelor meteorice, dar și pentru 
a asigura evacuarea apelor de pe străzile laterale.

Sursa: argesplus.ro

Reabilitarea
străzii Velișoara Grigorești 
din Pitești a fost finalizată

În perioada 27-28 mai, Departamentul pentru Pre-
gătirea Personalului Didactic din Universitatea „Vala-
hia” din Târgoviște a organizat a XII-a ediție a Sesiu-
nii de comunicări științifice intitulată „Școala între tra-
dițional și modern”, un moment marcant în rândul co-
munității academice târgoviștene. Anul acesta, pe lân-
gă numărul mare de studenți din Universitatea Valahia 
care se pregătesc pentru o carieră didactică, au parti-
cipat și studenți de la alte universități din țară: Univer-
sitatea „Politehnica” din București, Universitatea Pe-
trol-Gaze din Ploiești, Universitatea Tehnică de Con-
strucții București, Universitatea Națională de Educa-
ție Fizică și Sport, București și Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava.

În cele aproximativ 60 de lucrări prezentate, au fost 
abordate teme referitoare la educația clasică versus 
educația online, utilizarea instrumentelor digitale în 
procesul instructiv-educativ, organizarea timpului în 
mediul online, motivare și demotivare și alte subiec-
te actuale și de interes privind procesul educațional.

Sursa: gazetadambovitei.ro 

„Școala 
între tradițional și modern” - 

eveniment științific 
la Universitatea Valahia 

din Târgoviște

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrați-
ei (MDLPA) a virat miercuri, 26 mai, suma de 85.743.449,84 
de lei, în vederea decontării facturilor pentru 178 de obiec-
tive de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului 
Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

La nivelul județului Călărași, au primit bani patru loca-
lități. Astfel, comuna Belciugatele a încasat 649,744.72 
de lei, comuna Ileana a primit 837,676.25 de lei, comu-
na Modelu a luat 1,561,037.07 lei, iar comuna Nana dis-
pune de suma de 403,617.04 lei.

PNDL, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 28 din 
10 aprilie 2013, actualizată, este cel mai important pro-
gram multianual de finanțare cu fonduri de la bugetul de 
stat. Programul are ca obiectiv general echiparea unități-
lor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edi-
litare, de infrastructură educațională, de sănătate și de 
mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrati-
vă și de acces la căile de comunicație, iar valorile alocări-
lor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sume-
le înscrise în contractele de finanțare multianuale înche-
iate între minister și beneficiarii obiectivelor de investiții.

Sursa: observatorcl.info

Comunele
Belciugatele, Ileana, 

Modelu și Nana au primit 
bani pentru investiții 
realizate prin PNDL

După ani și ani în care Cetatea Giurgiu s-a degradat 
continuu, în sfârșit, va deveni un obiectiv pus în evi-
dență la adevărata lui valoare.

Primăria Giurgiu a dat startul lucrărilor într-un pro-
iect pentru care a obținut finanțare prin Programul 
INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020. Valoarea 
proiectului este de 850.000 de euro, iar în 2023 - ter-
menul limită de execuție ruinele Cetății Giurgiu vor fi 
puse în valoare prin realizarea traseelor pietonale și a 
amenajării peisagistice, a amfiteatrului în aer liber cu 
iluminat ambiental, a spațiilor verzi refăcute cu specii 
noi de plante și a iluminatului arhitectural.

Sursa: giurgiu-tribune.ro

Cetatea Giurgiu
iese la lumină

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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http://gazetadambovitei.ro
http://observatorcl.info
http://giurgiu-tribune.ro
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La sfârșitul lunii mai, Consiliul Județean Ialomița a 
aprobat înființarea Centrului de consiliere pentru agre-
sori Slobozia, în subordinea Direcției Generale de Asis-
tență Socială și Protecția Copilului Ialomița, ce va func-
ționa ca serviciu public, fără personalitate juridică, și va 
oferi servicii de consiliere complexe agresorilor fami-
liali în vederea corectării comportamentelor agresive.

Centrul va funcționa în sediul DGASPC Ialomița din 
Slobozia, va avea doi angajați și o capacitate de 10 be-
neficiari consiliați anual în vederea reabilitării și rein-
serției sociale, serviciul făcând parte din rețeaua de 
opt centre regionale de consiliere pentru agresori din 
cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea Con-
venției de la Istanbul în România”.

Serviciile sociale oferite în cadrul centrului sunt gra-
tuite, iar beneficiarilor (agresori adulți) li se garantează 
mai multe drepturi, printre care și păstrarea confiden-
țialității asupra informațiilor furnizate.

Sursa: obiectiv.net

Nou centru
de consiliere pentru agresori 

la Slobozia

Joi, 27 mai, a avut loc prima „Lecție de informare 
europeană” organizată de Centrul EUROPE DIRECT Te-
leorman la Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” din 
Roșiorii de Vede. Instituția de învățământ a fost decla-
rată oficial „Școală europeană”, conform echipei or-
ganizatoare.

Așadar, lecția a avut ca scop creșterea gradului de 
informare a elevilor cu privire la Uniunea Europeană, 
prin facilitarea accesului la informație, prin prezenta-
rea acesteia într-un format accesibil și atractiv, adap-
tat vârstei lor. Temele principale au fost „Pactul verde 
european” și „O Europă pregătită pentru era digitală”.

La nivel european, Comisia Europeană transmite că 
există peste 420 de centre EUROPE DIRECT, care vor 
aduce Uniunea Europeană, politicile și valorile aceste-
ia în toate colțurile Europei. Suma totală alocată pen-
tru România în 2021 este de 563.208 euro, conform 
Comisiei Europene. De asemenea, fiecărui centru EU-
ROPE DIRECT îi este alocată suma de 30.400 de euro 
pentru desfășurarea proiectului.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Prima „Lecție
de informare europeană”

la Roșiorii de Vede

IALOMIȚA

TELEORMAN

Contractul de delegare și concesionare a serviciului 
de termoficare al orașului Ploiești expiră în luna mai 
a anului 2022, astfel că autoritățile publice trebuie să 
demareze încă de acum procedura de scoatere la lici-
tație pentru contractarea unui nou operator. Pentru o 
monitorizare mai eficientă a prestării serviciului în ba-
za viitorului contract, autoritățile au decis înființarea 
unei asociații intercomunitare de utilități publice în-
tre Consiliului Județean Prahova și municipiul Ploiești. 
Astfel, consilierii județeni au votat luni, 31 mai, aso-
cierea cu municipiul Ploiești și constituirea Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) de utilități publi-
ce pentru serviciul de producere, transport, distribu-
ție și furnizare de energie termică în sistem centralizat 
„Termo Prahova”.

Sursa: ziarulincomod.ro

Consiliul
Județean Prahova

a votat constituirea
unei ADI pentru serviciul 

de termoficare al Ploieștiului

PRAHOVA
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http://ziarulincomod.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.

EDITOR
Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia,
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• Fabiola MANEA, 
• Șerban GEORGESCU, 
• Mircea MARINACHE

Email comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website www.adrmuntenia.ro, 
regio.adrmuntenia.ro
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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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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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