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Marți, 12 octombrie a.c., Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 

organizat online, prin intermediul aplicației 
Zoom, prima întâlnire a Grupului Extern 
de lucru privind elaborarea Foii de parcurs 
regionale referitoare la consolidarea capacității 
administrative pentru perioada 2021-2027.

Seminarul a fost organizat având în vedere prevederi-
le Regulamentului UE 2021/1060 al Parlamentului Euro-
pean și al Consiliului de stabilire a Dispozițiilor Comune, 
care pun accentul pe consolidarea capacității administra-
tive prin elaborarea unei foi de parcurs. Documentul, ce 
are un caracter strategic, se va realiza la nivel regional, 
identificând provocările sau problemele întâmpinate de 
beneficiari sau părțile interesate în gestionarea fonduri-
lor europene, și va include măsuri pentru consolidarea 
capacității administrative a autorităților publice locale.

În cadrul evenimentului, la care au participat repre-
zentanți ai autorităților publice locale din regiunea de 
dezvoltare Sud – Muntenia, au fost prezentate „Ghi-
dul pentru Foi de parcurs pentru consolidarea capacită-
ții administrative - set de instrumente practice”, elaborat 
de Comisia Europeană, precum și „Instrumentul de au-
to-evaluare în vederea consolidării capacității adminis-
trative, pentru Autoritățile de Management care gestio-
nează fonduri UE în cadrul politicii de coeziune”, elaborat 
de OECD. Aceste instrumente stau la baza realizării foii 
de parcurs regionale, prin analizarea situației existente a 
capacității administrative și stabilirea obiectivelor și acți-
unilor care să soluționeze provocările cheie identificate, 
precum și implementarea acțiunilor propuse.

Participanții s-au implicat într-un exercițiu interactiv 
în care au identificat și prioritizat câteva domenii de pro-
vocare, pentru primul dintre ele realizându-se o creio-
nare a punctelor tari și a punctelor slabe, pentru care 
au fost propuse soluții și actorii responsabili pentru im-
plementarea lor. Algoritmul exersat va sta la baza defi-
nitivării foii de parcurs regionale, în cadrul unui calendar 
clar definit de realizare și implementare a acesteia.

Întâlnirea a avut ca obiectiv principal crearea mecanisme-
lor necesare pentru dezvoltarea capacității administrative a 
Autorității de Management POR Sud - Muntenia și a autorită-
ților publice locale din regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia, 
pentru o mai bună implementare a Programul Operațional 
Regional Sud - Muntenia 2021-2027 și a politicii de coeziune.

Realizarea foii de parcurs regionale, creionată
în cadrul primei întâlniri a Grupului extern de lucru

al regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
organizează, în data de 14 octombrie 2021, concurs 
pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Servi-
ciului Gestionare, Evaluare și Monitorizare Program, 
Direcția Autoritatea de Management POR Sud - Mun-
tenia, la sediul central din municipiul Călărași. Contrac-
tul individual de muncă cu normă întreagă va fi pe du-
rată determinată de 12 luni din momentul amgajării.

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

ță în una dintre următoarele ramuri de știință: științe 
economice, științe juridice;

 9Minim 5 ani experiență în activități de gestionare a 
programelor finanțate din fonduri europene (programare 
strategică și elaborare și monitorizare scheme de ajutor de 
stat);

 9 Capacitate de lucru în echipă;
 9 Capacitate de analiză și de sinteză;
 9 Cunoștințe foarte bune de limba engleză (limba 

de lucru este engleza).
Alte cerințe:

 9Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la 

adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, 
până la data de 12 octombrie 2021, ora 17.00.

Concursul se va desfășura prin susținerea unui in-
terviu de selecție cu scopul de a verifica informațiile 
furnizate de candidat în dosarul de înscriere, de a ve-
rifica valoarea și relevanța experienței și cunoștințele 
din bibliografie ale candidatului.

Interviurile se vor susține online prin intermediul 
platformei Skype, în data de 14 octombrie 2021, în-
cepând cu ora 10.00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/ 
331.769, persoană de contact: Mâțu Ioana - Șef birou re-
surse umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cu-
prinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documen-
tele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe si-
te-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bi-
bliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri anga-
jare, link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/down-
load_file/document/1246/Concurs-SGEMP-14-10-2021.rar.

Concurs în data de 14 octombrie 
2021 pentru ocuparea unui post 

de expert în cadrul Serviciului 
Gestionare, Evaluare și Monitorizare 

Program, Direcția Autoritatea de 
Management POR Sud Muntenia, la 
sediul central din municipiul Călărași

Concurs, în data de 26 octombrie 
2021, pentru ocuparea 

a două posturi de expert 
în cadrul Biroului Comunicare, 

Direcția Dezvoltare și 
Comunicare, la sediul central 

din municipiul Călărași
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia Orga-

nizează, în data de 26 octombrie 2021, concurs pentru ocu-
parea a două posturi de expert în cadrul Biroului Comuni-
care, Direcția Dezvoltare și Comunicare, la sediul central din 
municipiul Călărași. Contractele individuale de muncă vor fi 
pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.

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

următoarele ramuri de știință: științe juridice, științe administrative, 
științe ale comunicării, sociologie, științe politice, psihologie și știin-
țe comportamentale, filologie, filozofie, istorie sau studii culturale;

• Minimum 1 an vechime în muncă;
• Cunoștințe foarte bune de limba română;
• Cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris, vorbit, citit);
• Capacitate de a lucra în echipă;
• Capacitatea de a gestiona un volum variabil de mun-

că și de a respecta termenele stabilite;
• Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor.
Alte cerințe:
• Reprezintă un avantaj experiența în domeniul co-

municării (de ex. comunicare instituțională, PR, elabora-
re și implementare strategii de informare și comunicare, 
jurnalism) sau al gestionării fondurilor europene;

• Posesor de permis de conducere auto și disponibi-
litate pentru deplasări în regiune.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adre-
sa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până în 
data de 22 octombrie 2021, ora 14.00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR Sud Munte-
nia din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi nr. 7A, jud. 
Călărași, în data de 26 octombrie 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: Traian Daniela Camelia - director, Direcția Dezvoltare și Co-
municare, e-mail da.dezvoltare@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - șef 
Birou Resurse Umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cu-
prinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele nece-
sare înscrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia, 
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă Documen-
te utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmunte-
nia.ro/download_file/document/1248/Concurs-BC-26-10-2021.rar.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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mailto:da.dezvoltare%40adrmuntenia.ro?subject=
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La începutul lunii octombrie 2021, Liviu Gabriel Mu-
șat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia, a semnat două noi contracte de 
finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 
(POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Priorita-
tea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea 
3.1.B – „Clădiri publice”, pentru investiții ce vor fi imple-
mentate în județele Prahova și Ialomița.

Municipiul Ploiești va primi fonduri nerambursabile 
Regio pentru proiectul „Reabilitare termo-energetică la 
sediul Detașamentului de Pompieri 2 Ploiești din cadrul In-
spectoratului pentru Situații de Urgență «Șerban Cantacu-
zino» al județului Prahova”. Contractul de finanțare are ca 
obiective reducerea consumului energetic pentru încălzi-
re cu 90,43%, scăderea indicelui de emisii echivalente CO2 
necesar funcționării imobilului și utilizarea surselor rege-
nerabile pentru minim 10% din energia primară, după im-
plementarea proiectului, precum și creșterea confortului 
termic al ocupanților clădirii. Proiectul va fi implementat 
în 43 de luni, în perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 
2023, având un buget cu o valoare totală de 6.316.306,48 
lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR es-
te de peste trei milioane de lei, iar contribuția Municipiu-
lui Ploiești este de aproximativ 3,3 milioane de lei.

„Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administra-
tive din strada Răzoare nr. 3” este proiectul pentru care 
Consiliul Județean Ialomița primește finanțare prin POR 
2014-2020 pentru reabilitarea termică a clădirii admi-
nistrative amplasate în municipiul Slobozia, str. Răzoare, 
nr. 3, județul Ialomița. Cu sprijin financiar Regio va creș-
te eficiența energetică a clădirii, se va reduce consumul 
anual de energie primară cu 40% față de consumul iniți-
al pentru reducerea emisiilor echivalent carbon și vor fi 
implementate măsuri de gestionare inteligentă a energi-
ei. Proiectul va fi implementat în 84 de luni, în perioada 
31 decembrie 2016 – 30 noiembrie 2023 și are un buget 

cu o valoare totală de 4.562.041,00 lei, din care valoa-
rea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de peste 3,87 
milioane de lei, aproape 593 de mii de lei este valoarea 
eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar peste 
94,7 mii de lei este contribuția Consiliului Județean Ia-
lomița.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 
3.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru creșterea 
eficienței energetice a clădirilor publice, inclusiv în ape-
lul dedicat zonei acoperite de Strategia Uniunii Europe-
ne pentru Regiunea Dunării (SUERD) – județele Teleor-
man, Giurgiu, Călărași și Ialomița, s-au transmis 122 de 
aplicații în valoare totală de 769,2 milioane de lei, ce au 
solicitat 640,76 milioane de lei - fonduri nerambursabile. 
Pentru 53 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare 
cu o valoare totală de 335,82 de milioane de lei și au soli-
citat fonduri publice în valoare de 281,13 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au 
fost transmise până acum 2.115 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 
847 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare 
în valoare totală de 8,78 miliarde de lei și fonduri ne-
rambursabile solicitate de peste 7,4 miliarde de lei. Su-
mele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este AN-
CPI, 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.

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.

Regio finanțează creșterea eficienței energetice
a clădirilor publice pentru obiective

din județele Prahova și Ialomița

https://regio.adrmuntenia.ro
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Vineri, 8 octombrie a.c., Autoritatea de Management 
(AM) pentru Programul Operațional Regional (POR) a pu-
blicat o listă de răspunsuri la cele mai frecvente întrebări 
venite din partea beneficiarilor de fonduri nerambursa-
bile Regio, privind Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 și 
Ordinul MDLPA nr. 1336/21.09.2021, ce reglementează 
situațiile întâlnite în derularea contractelor de lucrări, 
datorate creșterii prețurilor materialelor de construcții.

Documentul este publicat pe site-ul dedicat imple-
mentării POR în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 
2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Docu-
mente, titlul „Legislație 2021”, link: https://2014-2020.

adrmuntenia.ro/download_file/article/1701/QA-
OG-15-2021.pdf, sau pe site-ul AM POR, inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru 
implementarea acestui program.

Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare 
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări
ale beneficiarilor POR privind modificarea

prețurilor materialelor de construcții
în derularea contractelor de achiziții

Foto: pixabay.com

https://regio.adrmuntenia.ro
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https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1701/QA-OG-15-2021.pdf
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 13 octombrie 2021

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă active 
pentru luna octombrie 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
publicat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
pentru luna octombrie 2021!

Scopul editării acestei publicații este de a veni în spriji-
nul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din 
regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite in-
vestiții. Astfel, în acest document sunt prezentate oportu-
nitățile de finanțare din programele operaționale și sche-

mele 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/564/csf-octombrie-2021.pdf.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/docs/106/catalogul-surselor-de-finantare
https://www.adrmuntenia.ro/docs/106/catalogul-surselor-de-finantare
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newsletter/564/csf-octombrie-2021.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newsletter/564/csf-octombrie-2021.pdf
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Miercuri, 6 octombrie 2021, Comisia 
Europeană a lansat un centru de 

competență privind democrația participativă 
și deliberativă în cadrul Centrului Comun de 
Cercetare (JRC). Centrul de competență va 
promova parteneriate și va oferi îndrumare, 
instrumente și resurse pentru a consolida 
implicarea cetățenilor în elaborarea politicilor. 

Creșterea numărului de adunări ale cetățenilor în Eu-
ropa a demonstrat atât cererea tot mai mare a cetățeni-
lor de a lua parte la elaborarea legilor și a politicilor pu-
blice, cât și faptul că această participare este esențială 
pentru consolidarea încrederii în instituții și a democra-
ției în ansamblu.

Centrul de competență a fost înființat pentru a aju-
ta instituțiile și organizațiile UE din întreaga Europă să își 
consolideze capacitățile de a sprijini proiecte și politici 
privind democrația participativă sau deliberativă. Ambi-
ția este ca toți factorii de decizie politică să înceapă o-
rice dosar politic prin explorarea modalităților de impli-
care a cetățenilor în proces. Acesta lucrează deja la mai 
multe proiecte pilot, de la orașe ecologice la soluții vii-
toare de mobilitate.

Centrul de competență sprijină prioritatea Comisiei 
de a da un nou impuls democrației europene. Comisia 
Europeană urmărește să le ofere europenilor un rol mai 
important în procesul decizional, prin inițiative precum 
Conferința privind viitorul Europei și Planul de acțiune 
pentru democrație europeană.

Noul centru de competență va lucra la:
• Consiliere în materie de politici, inclusiv consultan-

ță și sprijin practic pentru factorii de decizie politică în 
vederea coproiectării și gestionării acțiunilor lor de par-
ticipare a cetățenilor; consolidarea capacităților inter-
ne, inclusiv prin evenimente de formare;

• Experimentarea, inclusiv activități pilot de implica-
re a cetățenilor pentru a experimenta și inova cu noi 
metode; un depozit de cunoștințe și o bază de date cu 
organizațiile și proiectele de implicare a cetățenilor din 
UE, precum și seturi de instrumente pentru implicarea 
cetățenilor în știință și în elaborarea politicilor;

• Comunitate și crearea de rețele, inclusiv o platfor-
mă pentru factorii de decizie politică și cercetători pen-
tru a se conecta și a-și discuta experiențele.

Pe lângă faptul că oferă cunoștințe, resurse și instru-
mente, centrul de competență pune la dispoziție atât 
spații virtuale (cum ar fi platforma de implicare a cetățe-
nilor), cât și spații fizice (cum ar fi spațiul de colaborare și 
de creație al JRC) pentru a face schimb de idei. Acesta va 
aduce profesioniști să colaboreze în întreaga UE.

Centrul de competență va dezvolta, de asemenea, un 
cadru de evaluare a implicării cetățenilor și a democra-
ției deliberative, inclusiv a măsurii în care aceste practici 
sunt integrate în întreaga UE.

JRC coordonează mai multe centre de competență, 
fiecare dintre acestea fiind axat pe furnizarea de instru-
mente analitice și pe reunirea de expertiză în domeniul 
lor respectiv. Centrele oferă cursuri de formare în utiliza-
rea instrumentelor de elaborare a politicilor, oferă con-
sultanță cu privire la alegerea instrumentelor și, de ase-
menea, colaborează direct cu departamentele de poli-
tici ale Comisiei pentru a aplica instrumentele la proble-
mele de politică în cauză.

Sursa: caleaeuropeana.ro

Comisia Europeană lansează „Centrul de elaborare
a politicilor cu cetățenii, pentru cetățeni”

Foto: caleaeuropeana.ro
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Măsurile de sprijin pentru sectorul 
vitivinicol adoptate miercuri, 6 octombrie, 

includ un sprijin mai mare pentru instrumentele 
de gestionare a riscurilor, cum sunt asigurarea 
recoltelor și fondurile mutuale, și prelungirea, 
până la 15 octombrie 2022, a măsurilor de 
flexibilitate aflate deja în vigoare.

Pentru sectorul fructelor și legumelor, sprijinul acordat 
organizațiilor de producători – calculat de obicei pe baza 
valorii producției – va fi compensat astfel încât să nu fie 
mai mic de 85 % din nivelul sprijinului din anul anterior.

Măsurile excepționale pentru sectorul vitivinicol sunt, 
printre altele, următoarele:

 9 Țările UE își pot modifica în continuare programe-
le naționale de sprijin în orice moment, lucru care de 
obicei se poate face doar de două ori pe an (până la 1 
martie, respectiv până la 30 iunie în fiecare an).

 9 În ceea ce privește activitățile de promovare și in-
formare, restructurarea și reconversia plantațiilor viti-
cole, recoltarea înainte de coacere și investițiile, posibi-
litatea de a acorda o contribuție mai mare din bugetul 
UE se prelungește până la 15 octombrie 2022.

 9 Contribuția din bugetul UE la asigurarea recolte-

lor a fost majorată de la 70% la 80% până la 15 octom-
brie 2022.

 9 A fost dublat sprijinul UE pentru acoperirea costu-
rilor de înființare a fondurilor mutuale, de la: 10%, 8% și 
4% în primul, al doilea și al treilea an de implementare a 
acestuia la: 20%, 16% și respectiv 8%.

 9 Prelungirea măsurilor de flexibilitate acordate pen-
tru măsurile din cadrul programului vitivinicol până la 15 
octombrie 2022.

Pentru sectorul fructelor și legumelor, sprijinul UE 
acordat organizațiilor de producători – calculat de obi-
cei pe baza valorii producției din anul respectiv – va fi 
compensat astfel încât să fie cel puțin de 85% din nivelul 
sprijinului din anul anterior, chiar dacă valoarea produc-
ției pentru anul în curs este mai mică. Această compen-
sație va fi oferită atunci când reducerea producției este 
legată de dezastre naturale, evenimente climatice, bo-
li ale plantelor sau infestări cu dăunători, atunci când nu 
poate fi controlată de organizația de producători și es-
te cu cel puțin 35 % mai mică decât cea din anul anteri-
or. De asemenea, dacă producătorii dovedesc că au luat 
măsuri preventive împotriva cauzei de reducerea a pro-
ducției, valoarea producției utilizată pentru sprijin va fi 
identică cu cea din anul anterior.

Sursa: ec.europa.eu

CE: Măsuri excepționale de sprijin pentru sectorul 
vitivinicol și pentru sectorul fructelor și legumelor

Foto: pixabay.com

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ec.europa.eu
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La Nord-Est de Câmpina, pe un platou așezat în stân-
ga râului Doftana, se află comuna Brebu. Complexul ar-
hitectural medieval Brebu compus din zidul de incintă, 
Turnul Clopotniță, Biserica și Casa Domnească, reprezin-
tă unul dintre cele mai importante monumente istorice 
din secolul XVII-lea din județul Prahova. Zidul de incintă 
este construit din cărămidă și piatră de râu, conferind in-
cintei un traseu poligonal neregulat, iar intrarea se face 
pe sub turnul-clopotniță, construcție masivă din cărămi-
dă, cu patru nivele și o înălțime de cca. 30 metri.

Biserica, începută la 27 iunie 1650, în timpul domni-
ei lui Matei Basarab, și finalizată de Constantin Brânco-
veanu, conform pisaniei aflată între naos și pronaos, are 
un plan treflat, fiind prevăzută cu trei turle. Arhitectu-
ra este inspirată de Biserica Mânăstirii Dealu (sec. XVI), 
decorația exterioară realizându-se cu ajutorul meșteri-
lor munteni și moldoveni, identică cu Turnul Clopotniță. 
Casa Domnească, are plan dreptunghiular și ziduri groa-
se, spațiul de locuit format din opt încăperi, terasă pre-
văzută cu loggie și foișor. Parterul amplasat deasupra ce-
lor două pivnițe monumentale de la subsolul clădirii, es-
te prevăzut cu stâlpi de susținere și arcade.

În secolele XIX și XX, artiști români de prestigiu au po-
posit în localitatea Brebu, atrași fiind de pitorescul pe-
isajului și frumusețea ctitoriei medievale, printre aceș-
tia numărându-se Ștefan Luchian, Sava Henția, Nicolae 
Grigorescu s.a. În încăperile Casei Domnești, Muzeul de 
Istorie și Arheologie Prahova a organizat o interesantă 
expoziție de artă și istorie medievală, în scopul delectă-
rii și documentării publicului vizitator. Se disting tipări-

turi laice și ecleziastice reprezentative pentru cultura Ță-
rii Românești din secolul al XVII-lea: Pravila de la Govo-
ra, 1640 - primul îndreptar de lege adresat mirenilor și 
clericilor; Îndreptarea Legii – Târgoviște, 1652; Biblia de 
la București din anul 1688, tipărită de frații Radu și Șer-
ban Greceanu, în timpul domniei lui Șeban Cantacuzino; 
prima biblie tipărită în limba română cu caractere chirili-
ce; de asemenea tipărituri editate de mitropoliții Dosof-
tei și Antim Ivireanu.

Realizată inițial prin strădania profesorului Nicolae Si-
mache - ctitorul muzeelor prahovene - și îmbogățită ul-
terior cu noi și interesante exponate, tematica muzeală 
aduce în fața publicului vizitator, prin intermediul obiec-
telor expuse, momente ale civilizației românești din se-
colele al XVII-lea și al XVIII-lea.

Sursa: visitprahova.ro

Vizită la Muzeul Casa Domnească Brebu
Foto: facebook.com
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administra-
ției a aprobat proiectul de pe lista de sinteză a Compani-
ei Naționale de Investiții depus spre finanțare de munici-
palitatea piteșteană în primăvara acestui an, prin care în 
zona Parcului Ștrand va fi realizat un complex sportiv cu 
suprafață de joc de 35x 45 metri, cu gazon artificial și cu 
două terenuri simultane destinate competițiilor juvenile și 
antrenamentului. Complexul va avea sală de recuperare 
sportivă, vestiare și o tribună acoperită cu 190 de locuri.

Sursa: ziarulargesul.ro

Complex sportiv,
construit în zona 

Parcului Ștrand din Pitești

Consiliul Județean Dâmbovița este implicat perma-
nent în îmbunătățirea infrastructurii rutiere a județu-
lui. Astfel, în această perioadă se lucrează la dezafec-
tarea căii de rulare și, simultan, se amenajează platfor-
ma pentru macaraua ce va servi la realizarea lucrărilor 
de dezmembrare a plăcilor de beton ale vechiului pod 
peste râul Argeș din comuna Corbii Mari.

Valoarea totală a proiectului este de 9.426.842,29 
lei, iar lungimea totală a podului este de 277,86 m, lăți-
mea - de 9 m, partea carosabilă având 7 m lățime.

În perioada următoare se vor realiza lucrările la in-
frastructura și suprastructura podului, amenajarea tro-
tuarelor, racordarea cu terasamentul, rampele de ac-
ces la pod și lucrările de instalații: stâlpi de iluminat cu 
panouri solare și semaforizare cu panouri solare.

Sursa: cjd.ro

Lucrări ample reluate
la podul peste râul Argeș 

din Corbii Mari

Pentru că, dintotdeauna, trecerea peste râul Argeș, 
în zona Șoldanu – Radovanu s-a făcut pe un pod impro-
vizat din tuburi de beton care a fost, nu odată, distrus 
de apele Argeșului, Consiliul Județean Călărași a decis 
în anul 2020 să finanțeze construcția unui pod metalic, 
ajuns acum la un grad de finalizare de 70%.

Conform constructorului, pe pod se va putea circu-
la de la jumătatea anului viitor. Podul va avea o lungime 
de 112 metri și o lățime de 10,5 metri, cu câte o bandă 
pe sens și trotuare pe ambele părți și va asigura conec-
tivitatea locuitorilor la rețeaua rutieră națională. Bugetul 
investiției are o valoare totală de 6 milioane de lei, ce a 
fost asigurată din bugetul Consiliului Județean Călărași.

Sursa: obiectiv-online.ro

Podul
peste Argeș dintre comunele 

Radovanu și Șoldanu, 
aproape de finalizare

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a anunțat 
vineri, 8 septembrie, începerea construcției navei REX-
DAN, cea mai mare navă de cercetare de pe apele inte-
rioare ale Uniunii Europene, contractul fiind atribuit u-
nei fime giurgiuvene.

Noua navă va avea maximum 44 de metri lungime și 
va putea adăposti 10 cercetători, cinci membri ai echi-
pajului și minimum 30 de pasageri în voiaje de scurtă 
durată. Va dispune de nouă laboratoare moderne în ca-
re își vor desfășura activitatea cadre didactice și cercetă-
tori din universitate, precum și cercetători internaționali.

Ambarcațiunea, care va acoperi 2.000 de km pe 
partea navigabilă a Dunării, va fi finalizată în luna ianu-
arie 2023. Construcției navei de cercetare și dotarea a-
cesteia cu echipamente de cercetare de ultimă genera-
ție se realizează prin proiectul „Sistem integrat pentru 
cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria 
fluviului Dunărea”, REXDAN, cofinanțat prin Programul 
Operațional Competitivitate, valoarea totală a proiec-
tului fiind de 91,97 de milioane de lei.

Sursa: economica.ro

La Giurgiu
începe construcția celei mai 
mari nave de cercetare de 
pe apele interioare ale UE

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Foto: incomod-media.ro
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Administrația publică din comuna Sudiți a depus la 
Fondul de Mediu un proiect pentru modernizarea ilu-
minatului public, care prevede înlocuirea tuturor corpu-
rilor de iluminat, inclusiv cele din satul Gura Văii, cu u-
nele moderne, tip LED. Prin intermediul proiectului vor 
fi montate 260 de lămpi cu consum redus de energie, 
ce vor aduce economii la bugetul local, prin reducerea 
consumului, cu peste 50%.

Valoarea proiectului este de aproximativ 400 mii lei, 
70 de mii lei urmând a fi suportați din bugetul local al 
comunei, iar diferența de la Fondul de Mediu.

Sursa: ziarulialomita.ro

Iluminatul public
din Sudiți

va fi modernizat
În județul Teleorman a fost înființat primul grup de pro-

ducători agricoli, în localitatea Crângu, grup alcătuit din 6 
membri, structura agricolă fiind autorizată pentru comercia-
lizarea legumelor, cerealelor, plantelor oleaginoase sau plan-
telor furajere. Membrii acestuia beneficiază de un manage-
ment performant și în același timp de numeroase avanta-
je atunci când activează ca și cooperativă agricolă. Printre 
acestea: scutirea de la plata impozitului pe profit a coopera-
tivelor agricole care procesează produse agricole și/sau care 
produc/comercializează material genetic și/sau au activitate 
de creștere și/sau activitate de reproducție; scutirea mem-
brilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor 
juridice microîntreprinderi și de la plata impozitului pe nor-
mă de venit în cazul PF, PFA, II, IF, pentru producția valorifi-
cată prin/către cooperativa agricolă; scutirea membrilor co-
operatori de la plata impozitului pe clădirile și pe terenuri-
le utilizate pentru obținerea producției agricole valorificate 
prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile a-
flate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice au-
torizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor famili-
ale; cooperativele agricole au acces la subvenții și la fonduri-
le publice, precum și la fonduri europene, prevăzute în pro-
gramul de susținere a agriculturii României.

Asocierea în cooperative agricole, pe lângă avantaje-
le oferite de autorități, creează membrilor acestora și alte 
beneficii, precum: optimizarea costurilor de producție, obți-
nându-se astfel cel mai bun raport calitate-preț la momen-
tul comercializării producției; reducerea costurilor de achizi-
ție ale inputurilor – achiziționând volume mai mari de mate-
rii prime și materiale necesare se va reduce prețul de achizi-
ție; deschiderea de noi perspective pentru producătorul/lu-
crătorul care poate adopta noi tehnologii (mecanizare, ma-
terial săditor, etc) care îi va permite astfel să treacă de la 
practicile tradiționale la unele  mai productive; îmbunătăți-
rea puterii de negociere cu clienții – combinarea volumului 
de produse de la mai mulți membri este o pârghie care le 
îmbunătățește poziția atunci când au de-a face cu cumpă-
rători; facilitarea accesului pe piață și extinderea oportuni-
tăților de piață; îmbunătățirea calității produselor sau servi-
ciilor – satisfacția membrilor se construiește prin adăugarea 
de valoare produselor, concurența de cooperare prevede și 
îmbunătățirea facilităților, echipamentelor și serviciilor; re-
ducerea costurilor/creșterea veniturilor; contribuie, totoda-
tă, la dezvoltarea economico-socială a spațiului rural.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

S-a constituit
primul grup de producători 

din Teleorman

IALOMIȚA TELEORMAN

Consiliul Județean Prahova a depus cerere de fi-
nanțare în cadrul unui proiect care vizează achiziționa-
rea de măști de protecție și materiale dezinfectante, în 
contextul pandemiei Covid-19, prin Programul Opera-
țional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 
– „Protejarea sănătății populației în contextul pande-
miei cauzate de COVID-19”.

Cheltuielile eligibile sunt cele privind dotarea unită-
ților de învățământ de stat cu echipamente de protec-
ție medicală/dispozitive medicale și/sau destinate asi-
gurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare 
pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea 
răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2.

Conform propunerii, 185 de unități de învățământ 
din județul Prahova ar urma să beneficieze de măști de 
protecție (peste 22,7 milioane bucăți) și soluție dezin-
fectante pentru mâini (541.752 de litri).

Valoarea totală aprobată a proiectului este în cuan-
tum de 47.325.572,10 lei, inclusiv TVA, valoare 100% 
eligibilă și nerambursabilă.

Sursa: observatorulph.ro

Fonduri europene 
pentru achiziționarea 
de materiale sanitare 

pentru școli

PRAHOVA

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulialomita.ro
http://ziarulteleormanul.ro
http://observatorulph.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,
Direcția Dezvoltare și Comunicare, 
Serviciul Helpdesk & Biroul Comunicare
• Daniela TRAIAN, director, 
• Cristina RADU, șef Serviciu Helpdesk, 
• Ionuț POPA, șef Birou Comunicare , 
• Mădălina CILIBEANU, 
• Alexandra POPA, 
• Fabiola MANEA, 
• Șerban GEORGESCU, 
• Mircea MARINACHE

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

Data publicării 13 octombrie 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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