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Joi, 16 decembrie, la sediul central al Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 

din municipiul Călărași, a avut loc în sistem 
hibrid (fizic și prin intermediul mijloacelor de 
comunicare on-line) ultima ședință din acest 
an a Consiliului pentru Dezvoltare Regională 
(CpDR) Sud Muntenia.

Proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi spre 
aprobare au avut în vedere activitatea Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud -Muntenia (ADR Sud Munte-
nia). Astfel, membrii CpDR au avizat favorabil: raportul 
de activitate al Agenției, proiectele referitoare la mo-
dificarea Regulamentului de organizare și funcționare 
al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
precum și noua organigramă, alături de statul de func-
ții al instituției și proiectul de buget al Agenției aferent 
anului 2022. De asemenea, a fost aprobată contribu-
ția Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficen-
cy for Public Buildings Investment Programme” (SMEE-

PB) în regiunea Sud Muntenia, finanțat din Horizon 2020 
Framework Programme for Research and Innovation im-
plementat de Banca Europeană de Investiții (E.L.E.N.A.).

Informările realizate la finalul reuniunii au vizat pre-
zentarea proiectului strategic „Centru de Date Regional 
Sud Muntenia”, ce ar urma să fie propus spre finanțare 
în viitorul Program Operațional Regional Sud -Muntenia 
2021-2027, și activitățile desfășurate de Agenție pentru 
pregătirea Programului Operațional Regional Sud - Mun-
tenia 2021-2027, inclusiv a documentelor conexe. Au fost 
prezentate, de asemenea, stadiile implementării Progra-
mului Operațional Regional 2014-2020, precum și a pro-
iectelor cu finanțare europeană pe care le are în desfășu-
rare Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Munte-
nia în calitate de lider/partener. Nu în ultimul rând, mem-
brii Consiliului au fost informați cu privire la constituirea 
bazei de date cu proiecte ce ar putea servi drept model 
în accesarea fondurilor europene pentru perioada 2021-
2027 și despre atribuțiile Agenției cu privire la implemen-
tarea Planul Național de Redresare și Reziliență în Regiu-
nea Sud - Muntenia, în perioada 2021-2026.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia 
este organismul regional deliberativ, fără personalitate 
juridică, care este constituit și funcționează pe principii 
parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud - Mun-
tenia. Consiliul are rolul de a coordona activitățile de ela-
borare și monitorizare ce decurg din politicile de dez-
voltare regională și este alcătuit din 28 de membri, câte 
patru de la nivelul fiecărui județ din regiune (Argeș, Că-
lărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleor-
man), după cum urmează: președintele consiliului jude-
țean, reprezentantul consiliilor locale municipale, repre-
zentantul consiliilor locale orășenești, reprezentantul 
consiliilor locale comunale.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia, 
reunit în ultima ședință din anul 2021

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Miercuri, 8 decembrie 2021, Andreea 
Mirela Tache, directorul Direcției 

Economice din cadrul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, a 
participat la o întâlnire cu mediul de afaceri 
și cel academic din Călărași și București, 
organizată de Consiliul Județean (CJ) Călărași 
și ocazionată de prezentarea ideii de proiect 
privind construirea unui parc de știință și 
tehnologie, destinat elevilor, profesorilor și 
firmelor din județ.

Această inițiativă se concretizează în urma deplasării 
delegației Consiliului Județean Călărași, din care a făcut 
parte și Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR 
Sud Muntenia, la finele lunii octombrie, în Klagenfurt 
(Austria), unde a fost vizitat un astfel de laborator edu-
cațional în cadrul căruia tinerii pasionați de știință și teh-
nologie învață în mod creativ, iar profesorii beneficiază 
de cursuri de formare profesională.

Ideea de proiect îi aparține fostului profesor și in-
spector școlar, Klaus Nicolae Micescu, prezent, de ase-
menea, alături de Mihăiță Beștea, vicepreședintele CJ 
Călărași, în delegația care a efectuat vizita în Austria.

Andreea Mirela Tache, directorul Direcției Economi-
ce a ADR Sud Muntenia, a prezentat oportunitățile de fi-
nanțare din Programul Operațional Regional Sud – Mun-
tenia 2021-2027, Prioritatea 5 – „O regiune educată”, ce 
vor fi disponibile după aprobarea programului de către 
Comisia Europeană, dar și despre digitalizarea adminis-
trației publice din regiunea de dezvoltare Sud - Munte-
nia. Astfel, anul viitor vor fi lansate ghidurile de finanța-
re pentru accesarea de fonduri europene, în vederea im-
plementării proiectelor ce vor fi transmise în POR Sud – 
Muntenia 2021-2027, programul fiind o potențială sursă 
de finanțare pentru Parcul de Știință și Tehnologie Da-
nubius, alături de Programul INTERREG VI A, SEE Grants, 
fondurile structurale de cercetare, fondurile naționale și 
contribuțiile viitorilor parteneri privați.

Parcul de Știință și Tehnologie Danubius este un pro-
iect modular, scopul acestuia fiind dezvoltarea durabilă 
a județului Călărași. Parcul va cuprinde un campus edu-
cațional pentru copii și adulți cu accent puternic pe par-
tea practică. În ceea ce privește cercetarea, pe prim-
plan vor fi tehnologiile informaționale și de comunicații, 
precum și sursele de energie verde. Nu în ultimul rând, 

vor putea fi înființate start-up-uri de tehnologie. Par-
cul va fi o scenă de acțiune integrată, interdisciplinară și 
transdisciplinară în care vor fi puse laolaltă educația al-
tfel decât la școală, cercetarea și producția.

La întâlnirea organizată la sediul CJ Călărași, alături de 
organizatori au mai participat reprezentanți ai Inspecto-
ratului Școlar Județean Călărași, ai Primăriei Municipiului 
Călărași, ai Bibliotecii Județene „Alexandru Odobescu” 
din Călărași și ai Ministerului Educației.

ADR Sud Muntenia participă la inițiativa
privind realizarea Parcului de Știință și Tehnologie 

Danubius în Călărași

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Luni, 13 decembrie 2021, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 

organizat online, prin intermediul aplicației 
Zoom, cea de-a patra și ultima întâlnire 
din acest an dedicată Grupului Extern de 
lucru privind elaborarea Foii regionale de 
parcurs referitoare la consolidarea capacității 
administrative pentru perioada 2021-2027.

Tema centrală a întâlnirii a fost reprezentată de con-
dițiile-cadru favorabile (legislație) ce vor trebui îndepli-
nite pentru accesarea fondurilor europene în exercițiul 
financiar 2021-2027. Participanții au expus probleme-
le privind legislația cu care s-au confruntat pe parcursul 
implementării proiectelor, precum și sugestiile avute în 
vedere pentru ciclul de programare 2021-2027.

În urma discuțiilor, s-a decis organizarea unui works-
hop dedicat rezultatelor desprinse din cele patru reuniuni 
desfășurate până la finalul anului 2021 și, de asemenea, 
s-a evidențiat necesitatea organizării unui curs privind 
schimbările climatice pentru proiectele de infrastructură 

finanțate din Programul Operațional Regional Sud – Mun-
tenia 2021-2027, în condițiile noilor orientări tehnice ale 
Comisiei Europene privind imunizarea la schimbările cli-
matice a viitoarelor investiții în infrastructură.

Obiectivul principal al celor patru evenimente a fost 
crearea mecanismelor necesare pentru dezvoltarea ca-
pacității administrative a Autorității de Management 
POR Sud - Muntenia și a autorităților 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.

Seminariile au fost organizate având în vedere pre-
vederile Regulamentului UE 2021/1060 al Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a Dispozițiilor Co-
mune, care pun accentul pe consolidarea capacității ad-
ministrative prin elaborarea unei foi de parcurs. Docu-
mentul, ce are un caracter strategic, se va realiza la ni-
vel regional, identificând provocările sau problemele în-
tâmpinate de beneficiari sau părțile interesate în gesti-
onarea fondurilor europene, și va include măsuri pen-
tru consolidarea capacității administrative a autorități-
lor publice locale.

Condiții-cadru favorabile (legislație), subiectul 
discuțiilor Grupului Extern de lucru privind elaborarea 

Foii regionale de parcurs referitoare la consolidarea 
capacității administrative pentru perioada 2021-2027

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
în calitate de Autoritate de Management pentru Progra-
mul Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027 și ti-
tular al Programului Operațional Regional Sud Muntenia 
2021-2027, a organizat online, prin intermediul aplicați-
ei Zoom, în data de 6 decembrie 2021, începând cu ora 
11:00, prima reuniune a Grupului de Lucru creat special 
pentru POR Sud Muntenia 2021-2027 în cadrul procedu-
rii de evaluare strategică de mediu, în conformitate cu 
prevederile art. 14, alin. 3 din H.G. nr.1076/ 2004.

În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate acțiunile in-
dicative propuse prin Programul Operațional Regional Sud 
Muntenia 2021-2027, propunerile privind obiectivele de 
mediu relevante pentru program, precum și metodologia 
de realizare a Raportului de mediu în vederea obținerii Avi-
zului de mediu pentru POR Sud Muntenia 2021-2027.

Din cele 103 instituții invitate de a desemna membri în 
cadrul Grupului de Lucru și de a participa la prima reuni-
une a grupului, au răspuns invitației 61 de instituții din re-
giunea Sud Muntenia, cu reprezentanți din rândul consi-
liilor județene, instituțiilor ale prefectului, agențiilor pen-

tru protecția mediului, serviciilor teritoriale ale ANANP, di-
recțiilor de sănătate publică, oficiilor de cadastru, direc-
țiilor județene pentru agricultură, inspectoratelor pentru 
situații de urgență, Agenției pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului 
Ploiești, direcțiilor județene pentru cultură, inspectorate-
lor școlare județene, precum și reprezentanți ai Direcției 
Județene pentru Sport și Tineret Prahova, Administrației 
Bazinale de Apă Buzău – Ialomița, Direcției Silvice Giurgiu 
și Ministerului Transportului și Infrastructurii.

Întâlnirea a avut și o secțiune interactivă, cu discuții refe-
ritoare la problemele de mediu identificate în regiunea Sud 
Muntenia, tipurile de acțiuni ce urmează a fi finanțate prin 
Programul Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027, 
precum și acțiunile viitoare din cadrul procedurii de evalua-
re strategică de mediu pentru POR Sud Muntenia 2021-2027.

Mai multe informații despre stadiul privind desfășu-
rarea procedurii de evaluare strategică de mediu pentru 
Programul Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027 
se găsesc accesând link-ul https://www.adrmuntenia.ro/
index.php/por-sud--muntenia-20212027/static/1295.

ADR Sud Muntenia a organizat prima întâlnire
a Grupului de Lucru creat

pentru POR Sud Muntenia 2021-2027

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
 https://www.adrmuntenia.ro/index.php/por-sud--muntenia-20212027/static/1295
 https://www.adrmuntenia.ro/index.php/por-sud--muntenia-20212027/static/1295
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 17 decembrie 2021

https://regio.adrmuntenia.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
publicat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
pentru luna decembrie 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/
document/1258/csf-decembrie-2021.pdf.

Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă active 
pentru luna decembrie 2021

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1258/csf-decembrie-2021.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1258/csf-decembrie-2021.pdf
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Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) 
a lansat în cursul acestei luni, spre consultare publică, 
versiunea din decembrie 2021 a Acordului de Parteneri-
at pentru perioada de programare 2021-2027.

Potrivit MIPE, alocările menționate în cadrul Acordu-
lui de Parteneriat sunt indicative, incluzând flexibilitățile 
permise de către Regulamentul EU nr. 1060/2021 cu pri-
vire la transferul de resurse între fonduri, precum și în-
tre tipuri de regiuni. Prin urmare, aceste sume pot su-
feri modificări ca urmare a negocierilor dintre autorități-
le române și reprezentanții Comisiei Europene.

Documentul poate fi consultat pe site-ul MIPE, mfe.
gov.ro, link: https://mfe.gov.ro/wp-content/uploa-
ds/2021/12/9228976b823fb47e58cac141d03c422e.
pdf, iar observațiile și propunerile por fi transmise până 
la data de 7 ianuarie 2022, la adresa de email parteneri-
at.programare@mfe.gov.ro.

Sursa: mfe.gov.ro

Cea mai nouă versiune a Acordului de Parteneriat 
pentru perioada de programare 2021-2027, 

lansată spre consultare publică

Foto: ec.europa.eu
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Comisia Europeană a aprobat o schemă românească 
în valoare de 10,3 milioane de euro pentru sprijinirea operatorilor 

aeroportuari în contextul pandemiei de coronavirus

Comisia Europeană a aprobat o schemă 
românească în valoare de 10,3 milioane 

de euro (51,5 milioane RON) pentru sprijinirea 
operatorilor aeroportuari în contextul 
pandemiei de coronavirus.

Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar 
privind ajutoarele de stat, iar sprijinul public se va acor-
da sub formă de subvenții directe.

Măsura va fi deschisă operatorilor aeroportuari din Ro-
mânia cu un trafic anual de pasageri cuprins între 200.000 
și 3 milioane de pasageri care au înregistrat pierderi între 
iulie 2020 și decembrie 2021.

Schema este menită să răspundă nevoilor de lichidi-
tăți ale beneficiarilor și să îi ajute să își continue activită-
țile în timpul pandemiei și după aceasta. Comisia a con-
statat că schema românească respectă condițiile prevă-
zute în cadrul temporar. În special, ajutorul (i) nu va de-
păși 2,3 milioane de euro per beneficiar; și (ii) se acordă 
până la 30 iunie 2022. Comisia a concluzionat că măsura 
este necesară, adecvată și proporțională pentru a reme-
dia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, 

în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din 
TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar. Pe a-
ceastă bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul nor-
melor UE privind ajutoarele de stat.

Sursa: ec.europa.eu
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Comisia Europeană a lansat astăzi tabloul 
de bord privind redresarea și reziliența, 

o platformă publică online menită să arate 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
punerea în aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență (MRR) în ansamblu, 
precum și a planurilor naționale individuale de 
redresare și reziliență.

Tabloul de bord este, în primul rând, un instrument 
de afișare transparentă a informațiilor destinate cetățe-
nilor UE cu privire la punerea în aplicare a MRR. Aces-
ta va servi, de asemenea, ca bază pentru pregătirea ra-
poartelor anuale ale Comisiei privind punerea în aplicare 
a MRR și a raportului de evaluare către Parlamentul Eu-
ropean și Consiliu, precum și pentru dialogul privind re-
dresarea și reziliența dintre Parlament și Comisie.

Site-ul web al tabloului de bord privind redresarea și 
reziliența conține secțiuni dedicate îndeplinirii jaloanelor 
și a țintelor, precum și secțiuni privind plățile din cadrul 
MRR. Pe site sunt disponibile și date specifice compilate 
de Comisie, cum ar fi cheltuielile pentru fiecare dome-
niu de politică și o defalcare a cheltuielilor verzi, digita-
le și sociale în cadrul mecanismului. Tabloul de bord fur-
nizează, de asemenea, informații calitative prin interme-
diul unor analize tematice ale punerii în aplicare a planu-
rilor în domenii de politică specifice.

Tabloul de bord conține două tipuri de informații:
• Date colectate de Comisie în cadrul monitorizării 

punerii în aplicare a planurilor de redresare și rezilien-
ță. Acestea includ informații privind îndeplinirea jaloa-
nelor și a țintelor, astfel cum au fost raportate de sta-
tele membre și evaluate de Comisie. Sunt incluse, de a-
semenea, informații privind plățile, precum și date ela-
borate de Comisie, cum ar fi cheltuielile din fiecare din-
tre cele șase domenii de politică ale MRR și cheltuielile 
sociale din cadrul mecanismului, astfel cum sunt defini-
te în actul delegat privind MRR din 2 decembrie 2021.

• Date colectate de statele membre cu privire la 14 
indicatori comuni de raportare, astfel cum sunt definiți 
în actul delegat privind MRR din 2 decembrie 2021. A-
ceste date permit monitorizarea progreselor înregistra-
te în ceea ce privește punerea în aplicare a planurilor 
naționale de redresare și reziliență în vederea atinge-
rii obiectivelor comune ale MRR, indicând, de aseme-
nea, performanța globală a MRR. Majoritatea indicato-
rilor de raportare măsoară contribuția MRR la mai mul-
ți piloni de politică. De exemplu, indicatorul „Capacita-

tea sălilor de clasă din structurile de îngrijire a copiilor și 
educaționale noi sau modernizate” contribuie atât la pi-
lonul 4 (coeziunea socială și teritorială), cât și la pilonul 
6 (politici pentru generația următoare, cum ar fi educa-
ția și competențele) al MRR. Statele membre vor rapor-
ta cu privire la indicatorii comuni de două ori pe an, pâ-
nă la 28 februarie și 31 august. Comisia va actualiza ul-
terior datele de pe site-ul web al tabloului de bord până 
în aprilie și octombrie. Prima raportare cu privire la in-
dicatorii comuni va avea loc în februarie 2022.

Această primă versiune a tabloului de bord, astfel 
cum a fost publicată astăzi, conține date privind planuri-
le prezentate până în prezent de statele membre, apro-
bate de Comisie și de Consiliu (22 de planuri până la 
ora actuală). Cifrele vor fi actualizate pe măsură ce vor 
fi aprobate mai multe planuri. Jaloanele și țintele vor fi 
considerate ca fiind îndeplinite odată ce un stat mem-
bru a furnizat Comisiei dovezi că a îndeplinit jalonul sau 
ținta, iar Comisia le-a evaluat pozitiv printr-o decizie de 
punere în aplicare (o etapă la care nu s-a ajuns încă pen-
tru niciun stat membru).

Sursa: ec.europa.eu

NextGenerationEU: Comisia Europeană lansează 
tabloul de bord privind redresarea și reziliența
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Muzeul Petrolului a fost inaugurat în 
octombrie 1961 și are un patrimoniu 

estimat la peste 8.000 de piese muzeale. Este 
singurul muzeu de acest gen din România, 
înființarea sa la Ploiești fiind o recunoaștere 
a statutului orașului în cadrul industriei 
petroliere din România.

Muzeul valorifică documente privind istoria petrolu-
lui din țara noastră și aspecte legate de geologia zăcă-
mintelor și de petrochimie: unelte și lămpi de miner din 
secolul al XIX-lea; felinare cu petrol din București - pri-
mul oraș din lume luminat cu petrol în 1859; utilaje de 
foraj din lemn sau metalice din secolul al XIX-lea; utila-
je de foraj rotativ; machete de distilerii și rafinării (pri-
ma distilerie românească, din 1859, de la Ploiești, a lui 
Teodor Mehedințeanu); panouri exemplificând sistemul 
de solventare selectivă cu dioxid de sulf inventat de La-
zăr Edeleanu și aplicat în întreaga lume; istoricul fabrică-
rii parafinei, uleiului, benzinelor; hărți geologice, mostre 
mineralogice, produse finite din petrochimie, diplome, 
medalii, fotografii. Colecția de artă decorativă cuprinde 
statuete din porțelan, lămpi de porțelan, cahle, cerami-
că având scene legate de întrebuințarea petrolului în an-

tichitate, iar cea de artă plastică prezintă grafică, busturi 
în bronz și ipsos reprezentând personalități ale industriei 
petroliere. Muzeul mai găzduiește diverse lucrări de spe-
cialitate, de legislație petrolieră, cursuri, cataloage, lexi-
coane și reviste de specialitate (ex.: Monitorul Petrolului 
Român), reunite în colecția de documente.

Totodată, în patrimoniul Muzeului Petrolului se gă-
sește un fond foarte bogat care cuprinde brevete de in-
venție, lucrări științifice ce descriu istoricul fabricării pa-
rafinei, uleiului, benzinelor și albume, scrisori și fotogra-
fii document ale lui Lazăr Edeleanu, considerat fondato-
rul petrochimiei românești și universale.

Sursa: ghidulmuzeelor.cimec.ro

Muzeul Petrolului din Ploiești, unic în România
Foto: facebook.com
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Primăria Orașului Topoloveni a lansat licitația pen-
tru o nouă investiție importantă. Este vorba despre 
proiectare, detalii de execuție, asistență tehnică din 
partea proiectantului și execuție lucrări pentru con-
struirea unui Centru Multifuncțional Integrat pentru 
Servicii Sociale. Prin această instituție vor fi oferite ser-
vicii sociale de consiliere și sprijin persoanelor cu han-
dicap, dar și membrilor familiei acestora, astfel încât se 
va acționa pentru respectarea drepturilor persoanelor 
cu handicap și implicarea familiei în procesul de recu-
perare/reabilitare a acestora. De asemenea, vor fi ofe-
rite servicii de consiliere și sprijin pentru copiii aflați în 
situații de risc (copii ce provin din familii monoparenta-
le, copii din familii dezorganizate) și familiile acestora, 
ce vor acoperi nevoile acestora, oferindu-le activități-
le și suportul necesar în vederea limitării abandonului 
școlar sau a instituționalizării copiilor. Valoarea totală 
estimată a investiției este de 544.273 de lei, fără TVA.

Sursa: epitesti.ro

Centru
Multifuncțional Integrat 
pentru Servicii Sociale

la Topoloveni

Pe terenul fostei Unități Militare de la Gară, pe bule-
vardul Regele Ferdinand, în imediata vecinătate a car-
tierului Aleea Trandafirilor din municipiul Târgoviște, a 
debutat construcția unor locuințe ANL, cu infrastruc-
tura aferentă, respectiv parcări, iluminat public, trotu-
are. Așa cum a anunțat Primăria Municipiului Târgoviș-
te, pe o suprafață de aproximativ 4.200 mp va fi im-
plementat un prim proiect care vizează construirea a 2 
blocuri de locuințe, a câte 24 de apartamente fiecare, 
destinate tinerilor care activează în sistemul de sănăta-
te sau în învățământ, care au calitatea de cadre medi-
cale sau cadre didactice. Municipalitatea suportă exe-
cuția utilităților aferente ansamblului de locuințe, pre-
cum și a sistematizării amplasamentului (apă, canaliza-
re, energie electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei 
pietonale, spații verzi). Durata de execuție este de 12 
luni, iar valoarea lucrărilor depășește 11.000.000 lei.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

A început construcția noilor 
blocuri ANL din Târgoviște

Marți, 14 decembrie, Ministerul Transporturilor a 
emis autorizația de construcție pentru pasajul rutier 
Drajna, constructorul propunându-și finalizarea lucră-
rilor înainte de termen. Lucrările vor conduce la reali-
zarea pasajului rutier la Drajna, județul Călărași, peste 
DN21 și CF 800. Durata de execuție a lucrărilor progra-
mată este de 18 luni.

Sursa: bursa.ro

A fost autorizată 
construcția

pasajului rutier Drajna

După 16 ani de așteptare, podul de la Grădiștea va 
fi reconstruit, urmărindu-se refacerea legăturii ferovia-
re București – Ilfov – Giurgiu. Lucrările sunt în desfășu-
rare pe Lotul 1, care vizează modernizarea liniei de ca-
le ferată pentru reluarea circulației feroviare peste râ-
ul Argeș – Pod Grădiștea.

Au început forajele, se execută terasamentele, se 
lucrează la demolarea pasajului peste DN5A și se de-
frișează vegetația. 

Noul pod peste râul Argeș va avea o deschidere 
centrală de 145 de metri, a doua ca lungime după cea 
a podului de peste Dunăre, de la Cernavodă.

Redeschiderea podului va permite reintroducerea 
trenurilor metropolitane pentru comunitățile din sudul 
Bucureștiului și arealul municipiului Giurgiu, pentru asi-
gurarea accesului la locurile de muncă, reluarea trafi-
cului internațional feroviar în relația cu Bulgaria, Gre-
cia și Turcia, deschiderea unei legături feroviare pen-
tru locuitorii de la noi, dar și pentru cetățenii din nor-
dul Bulgariei, pentru asigurarea accesului la Aeropor-
tul Otopeni.

Podul de la Grădiștea s-a prăbușit în 2005 din cauza 
viiturilor, iar lucrările de reconstruire a acestuia au fost 
amânate în mod repetat. Lipsa acestuia a lungit semni-
ficativ distanța pe calea ferată dintre București și Giur-
giu, trenurile fiind obligate să ocolească pe la Videle.

Sursa: stiripesurse.ro

Se lucrează
la refacerea

legăturii feroviare
București-Ilfov-Giurgiu

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU
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Lucrările la parcarea subterană din municipiul Slo-
bozia se reiau în primăvara anului 2022, proiectantul 
propunând soluții arhitectonice noi. Astfel, Primăria 
Municipiului Slobozia a avizat proiectul tehnic pentru 
lucrările executate și cele rămase a fi de executat la in-
vestiția din Piața Revoluției. Conform planșelor prezen-
tate de administrația locală din Slobozia, Piața Revolu-
ției va arăta diferit de proiectul inițial. Piața va fi remo-
delată, parcarea subterană va fi deschisă, iar panta de 
intrare va avea un unghi de aproximativ 40 de grade. 
Accentul va fi pus pe funcționalitate și facilități urbane 
pentru locuitorii municipiului. Valoarea estimată a cos-
turilor pentru lucrările care trebuie executate pentru 
finalizarea investiției este de 17 milioane de lei. Într-o 
primă etapă, primăria are la dispoziție un rest de 6 mili-
oane de lei din împrumutul de 25,4 milioane de lei con-
tractat anterior pentru această investiție.

Sursa: independentonline.ro

Piața Revoluției din Slobozia 
va fi reamenajată

Primăria Măneciu a depus recent documentația ne-
cesară realizării unui bazin de înot didactic și de agre-
ment la Compania Națională de Investiții (CNI), din ca-
drul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Ad-
ministrației (MDLPA). Răspunsul primit de la CNI a fost 
unul pozitiv, astfel obiectivul de investiții a fost intro-
dus pe lista de sinteză a subprogramului „Bazine de î-
not”, aprobată de MDLPA. Finanțarea obiectivului se 
va realiza în corelare cu alocațiile bugetare destinate 
subprogramelor din cadrul Programului Național de 
Construcții de Interes Public sau Social derulat de CNI.

Pentru comunitatea locală, realizarea acestui pro-
iect reprezintă noi oportunități de dezvoltare fizică și 
sportivă pentru copiii din comuna Măneciu, o posibili-
tate suplimentară de agrement pentru toți cetățenii lo-
calității, indiferent de vârstă, și, nu în ultimul rând, noi 
locuri de muncă.

Bazinele acoperite construite de CNI sunt proiecta-
te la standarde europene, moderne, fiind prevăzute la 
parter cu un bazin de 15 m lățime pe 25 de m lungime, 
iar la etaj având gradene pentru 124 de spectatori și 
două săli, una de forță și una pentru gimnastică aero-
bică, plus vestiarele aferente.

Sursa: prahovabusiness.ro

Bazin de înot
finanțat de CNI

la Măneciu

IALOMIȚA

PRAHOVA

Tinerii teleormăneni cu vârsta cuprinsă între 16 și 
29 de ani, care sunt șomeri și au abandonat școala 
prea devreme vor primi a doua șansă la educație prin 
proiectul „RE-START: Noi oportunități pentru viață”, de-
marat de către Institutul pentru Politici Sociale în co-
laborare cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman 
și cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman.

În proiectul „RE-START: Noi oportunități pentru via-
ță” s-au înscris peste 100 de tineri cu vârste cuprinse în-
tre 16 și 29 de ani, care au trecut deja de etapa de con-
siliere specializată, iar mulți dintre ei se află deja în pro-
gramul „A doua șansă”, demarat în colaborare cu Școa-
la Gimnazială Conțești din județul Teleorman. Program 
de educare îi va ajuta să-și finalizeze studiile întrerupte 
cu ani în urmă și le va facilita drumul către un viitor mai 
bun prin integrarea pe piața muncii. La baza proiectului 
stau consilieri specializați în acordarea de susținere mo-
rală și îndrumare profesională personalizată fiecărui par-
ticipant și cadre didactice orientate către necesitățile fi-
ecărui participant.

Sursa: ziarul-mara.ro

A doua șansă la educație 
pentru tinerii din Teleorman

TELEORMAN
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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.

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

Data publicării 17 decembrie 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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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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