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Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă în județul Prahova,
în consultare publică

M

inisterul Investițiilor și
Proiectelor Europene
(MIPE) a publicat versiunile
actualizate ale Planurilor
Teritoriale pentru o Tranziție
Justă în județele Gorj,
Hunedoara, Dolj, Mureș,
Prahova și Galați.

Obiectivul general al planurilor teritoriale de tranziție justă este de a proteja
populația și economia județului în contextul provocărilor tranziției la neutralitatea climatică și de a favoriza valorificarea deplină oportunităților de dezvoltare
create de parcursul către o economie cu
emisii reduse. Aceste documente strategice vor sta la baza elaborării Programul
Operațional Tranziția Justă 2021-2027.
Mecanismul vizează regiunile și
sectoarele cele mai afectate de tranziție, având în vedere dependența lor de combustibilii fosili, sau procesele industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră.
În regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia, județul ce
va fi sprijinit prin POTJ este Prahova, care a elaborat propriul Plan Teritorial pentru o Tranziție Justă în județul
Prahova. Descrierea documentului și prezentarea tipurilor de operațiuni propuse a fi sprijinite prin PTTJ Prahova poate și găsită pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, adrmuntenia.ro, link: https://
www.adrmuntenia.ro/planul-teritorial-pentru-o-tranzitie-justa-in-judetul-prahova/static/1559.

Propunerile și observațiile pe marginea documentelor pot fi transmise în perioada 26 aprilie – 10 mai 2022,
la adresa de e-mail potj@mfe.gov.ro.
Versiunea a doua a Planului Teritorial pentru o Tranziție
Justă în județul Prahova, alături de anexe, este publicată pe
site-ul ADR Sud Muntenia, secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud - Muntenia > Programe implementate > Planul
Teritorial pentru o Tranziție Justă în județul Prahova, link: https://www.adrmuntenia.ro/planul-teritorial-pentru-o-tranzitie-justa-in-judetul-prahova/static/1559, sau pe site-ul MIPE, link: https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/.

Elena Cristina RADU
• 14 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia
În data de 21 aprilie, colega noastră Elena Cristina
RADU, șef Serviciu helpdesk, aniversează 14 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie, te felicităm și îți mulțumim pentru responsabilitatea și abnegația dovedite de-a lungul anilor!
La Mulți Ani cu multe realizări!
www.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

UE-India: Comunicat de presă comun privind lansarea
Consiliului pentru comerț și tehnologie

C

u ocazia reuniunii care a avut loc luni,
25 aprilie a.c., la New Delhi, președinta
Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,
și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, au
convenit să lanseze Consiliul UE-India pentru
comerț și tehnologie.

Acest mecanism de coordonare strategică va permite ambilor parteneri să abordeze provocările legate de
comerț, tehnologie de încredere și securitate și, astfel,
să aprofundeze cooperarea dintre UE și India în domeniile respective.
Ambele părți au convenit că schimbările rapide din
mediul geopolitic evidențiază necesitatea unui angajament strategic comun aprofundat. Consiliul pentru comerț și tehnologie va oferi orientarea politică și structura necesară pentru operaționalizarea deciziilor politice,
coordonarea lucrărilor tehnice și raportarea la nivel politic în scopul de a asigura punerea în aplicare și monitorizarea în domenii importante pentru progresul durabil al
economiei europene și al celei indiene.
Chiar când este sărbătorită cea de-a 60-a aniversare
a instituirii de relații diplomatice, cele două părți sunt încrezătoare că valorile și interesele comune ale UE și Indiei oferă o bază solidă pentru intensificarea cooperării
strategice reciproc avantajoase și aprofundate. Uniunea
Europeană și India sunt obligate, în virtutea deceniilor de
parteneriat strâns, și sunt hotărâte să își intensifice efor-

turile comune pentru a răspunde provocărilor actuale și
a aborda circumstanțele geopolitice.
Decizia de a institui un Consiliu pentru comerț și tehnologie va fi prima de acest fel adoptată de India cu oricare dintre partenerii săi, iar în cazul Uniunii Europene va
fi a doua oară când va institui un astfel de consiliu după
cel cu SUA. Instituirea Consiliului UE-India pentru comerț
și tehnologie reprezintă un pas esențial către un parteneriat strategic consolidat în beneficiul tuturor cetățenilor din UE și India.
Sursa: ec.europa.eu

Ajutoare de stat de max. 290.000 EUR
pentru fermieri români
Fermele de vaci, porci și păsări vor putea obține ajutoare de stat de până la 290.000 de euro pe întreprindere, printr-o schemă de finanțare publicată recent în Monitorul Oficial.
Ajutorul este prevăzut în Ordonanță de urgență
51/2022, privind instituirea unei scheme de ajutor de
stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice
generate de pandemia de COVID-19
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat
este de 453.899.000 lei (circa 90 milioane euro), se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
pe anul 2022 și este repartizată astfel:
• 170.250.000 lei pentru sectorul bovine;
www.adrmuntenia.ro

• 167.649.000 lei pentru sectorul suine;
• 116.000.000 lei pentru sectorul avicol.
Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea
în domeniul producției primare de produse agricole nu
depășește echivalentul în lei a 290.000 euro.
Schema se aplică până la data de 30 iunie 2022, pe
întreg teritoriul României, în baza cadrului temporar de
ajutoare de stat permise de Uniunea Europeană pentru
combaterea efectelor crizei COVID-19.
OUG 51/2022, publicată în Monitorul Oficial de joi, 21
aprilie 2022, poate fi descărcată accesând link-ul următor: https://media.hotnews.ro/media_server1/document2022-04-22-25512900-0-schema-ajutoare-fermieri.pdf.
Sursa: startupcafe.ro

4

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #556
20 • 26 aprilie 2022

TURISM
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Muzeul Județean Argeș și Schitul Buliga

www.adrmuntenia.ro

perite o parte din ruinele Schitului Buliga și mai multe
oseminte, atât mirene cât și ale călugărilor de la schit.
Schitul Buliga este edificiul ce se ridica în secolul al XVIII-lea pe locul actualului Muzeu Județean Argeș și care a
fost demolat în anul 1900. Schitul, cu hramul Sfinții Îngeri, ridicat în anul 1745, dar definitivat abia în 1751, a
fost ctitoria unui vestit negustor al vremii, Martin Buliga,
și a soției sale, Anița. Biserica Schitului Buliga găzduise în
chiliile ei prima școală românească din Pitești (1790), un
seminar, cancelaria episcopului Samuil Sinadon și, pentru puțină vreme, sediul Primăriei. După finalizarea săpăturilor arheologice, conducerea Consiliului Județean
și a Muzeului dorește conservarea ruinelor și integrarea
lor în structura muzeului pentru a putea fi vizitate.
Sursa: universulargesean.ro
Foto: muzeul-judetan-arges.ro

Muzeul Județean Argeș este instituția muzeală argeșeană proeminentă care tezaurizează colecții de obiecte
remarcabile spre ilustrarea civilizației argeșene și românești. Muzeul, găzduit în clădirea fostei prefecturi a județului, este un edificiu neoclasic impozant, datând din anii
1898-1899 și este situat în centrul municipiului Pitești.
Expozițiile sale de bază sunt: ecologie și protecția mediului, artă plastică românească (picturi din secolele XIXXX și grafică locală), istorie, arheologie (tezaure din epoca romană descoperite la Rociu și Bălănești), istoria culturii și a civilizației moderne românești (casele memoriale Liviu Rebreanu și Dinu Lipatti) și Muzeul „Linia de fortificații de pe granița de est a Imperiului roman”, iar biblioteca muzeului deține peste 18.000 de volume. În luna iulie 2021, au început lucrările la obiectivul „Restaurarea Muzeului Județean Argeș – consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”, proiect implementat de Consiliul Județean Argeș și finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa
Prioritară 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural”. Obiectivul general al proiectului constă în impulsionarea dezvoltării locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural al Muzeului Județean Argeș, monument istoric de categoria A. Investiția presupune îmbunătățirea infrastructurii Muzeului Județean Argeș, precum și creșterea gradului de expunere
a muzeului după finalizarea lucrărilor de intervenții, prin
digitizarea acestuia. Valoarea totală a investiției este de
19.111.698,45 lei cu T.V.A, iar durata de execuție a lucrărilor este de 22 de luni.
În timpul acestor lucrări de reabilitare au fost desco-

Foto: ghid-pitesti.ro
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Spitalul Județean
Câmpulung, reabilitat energetic
prin PNRR

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

INFO
JUDEȚE

Fundulea,
un oraș mai verde

Conceptul de oraș verde, încurajat și finanțat de UE,
este un proiect care înglobează de la parcuri și spații
verzi, în general, până la transport ecologic în comun și
sistem de management al deșeurilor care nu poluează.
În viitorul apropiat, Fundulea ar putea fi un oraș mai verde. În acest sens, printre proiectele de viitor ce ar putea
fi accesate de primărie, se înscrie și proiectul de modernizare a trei dintre coridoarele principale ale orașului, respectiv dinspre Lehliu, Brănești și Autostrada Soarelui, finanțat din fonduri europene. Proiectul vizează, între altele, infrastructura de transport rutier, precum și construirea unor stații de încărcare electrică pentru mașini și biciclete. Un alt proiect de regenerare urbană ar fi reabilitarea terenurilor degradate din împrejurimile orașului Fundulea și pregătirea acestora pentru noi activități. Proiectul are ca principale obiective: reconversia terenurilor și a
suprafețelor degradate, crearea de spații de socializare și
promenadă, crearea de zone verzi generoase, precum și
crearea de zone active pentru activități diverse.
Sursa: obiectiv-online.ro

Planul Național de Redresare și Reziliență finanțează, prin Componenta 5 – „Valul Renovării”, și lucrări
de „renovare energetică moderată sau aprofundată
a clădirilor publice”. Municipalitatea a depus proiecte
de eficientizare energetică prin PNRR, pentru Spitalul
Câmpulung, Colegiul Tehnic și Liceul Tehnologic Auto.
Prima cerere de finanțare privește „Renovarea energetică a Spitalului Municipal Câmpulung”. Autoritățile
câmpulungene au pregătit, pentru acest apel de proiecte, documentația necesară pentru investiția de anvelopare a Spitalului Câmpulung. Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 24.586.720,512 lei fără TVA,
din care 24.094.450,512 lei – valoarea renovării energetice și 492.270 lei – valoarea a patru stații de încărcare electrice. Potrivit expertizei tehnice, clădirea a fost
construită în anul 1983, are o suprafață desfășurată de
11.124 metri pătrați, este încadrată în gradul III de risc
seismic și nu are nevoie de lucrări de consolidare.
Sursa: evenimentulmuscelean.ro

CJ Giurgiu
va reduce birocrația
prin implementarea unui proiect
cu finanțare europeană

GIURGIU

Programul Operațional Capacitate Administrativă
2014-2020 oferă posibilitatea reducerii birocrației la nivelul Consiliului Județean Giurgiu, printr-un proiect cu
finanțare europeană de 2,5 milioane lei. Prin acest proiect se vor putea simplifica serviciile, prin retro-digitalizarea documentelor din arhivă. Astfel, se va crea o nouă arhivă de copii digitale ale documentelor tradiționale existente în posesia instituției. Introducerea acestui sistem inovativ este un pas important pentru modernizarea instituției și pentru dărâmarea zidurilor birocratice. POCA va promova crearea unei administrații
publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice
competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente
și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare,
simple și predictibile de funcționare.
Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Foto: dambovitapress.ro

Podul
de la Găești a fost redat circulației
DÂMBOVIȚA

Începând de joi, 21 aprilie, s-a reluat circulația pe podul
peste calea ferată din orașul Găești. Proiectul de reabilitare al pasarelei, în valoare de aproximativ 9 milioane lei, a
fost derulat de CNAIR. Din septembrie 2020 până în prezent, circulația rutieră pe DN 61 (km 77+200) a fost închisă, iar traficul s-a desfășurat deviat, în funcție de categoria
vehiculelor, pe mai multe variante de ocolire. Pasajul rutier peste calea ferată de pe DN 61, km 77+200, este singurul drum de legătură dintre Găești și A1 și satele învecinate. Starea precară în care s-a aflat înainte de demararea lucrărilor putea crea premisele producerii de accidente rutiere. Lucrările de consolidare și reabilitare realizate au readus circulația rutieră din zonă la parametrii tehnici normali și la condițiile de siguranță necesare. Podul construit în anul 1977 are o lungime de 550 m și o lățime de 8 m.
Sursa: dbonline.ro
www.adrmuntenia.ro
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Lumină ecologică
pe străzile din comuna Jilavele

IALOMIȚA

Comuna Jilavele oferă cetățenilor săi iluminat public ecologic. Lămpile cu LED au fost montate pe stâlpii de pe străzile localității în cursul anului trecut, valoarea investiției ridicându-se
la peste 300 mii de lei. Proiectul edilitar al comunei Jilavele, finanțat de către Asociația de Dezvoltare Intracomunitară-Ialomița din cadrul Consiliului Județean Ialomița, a presupus moderni¬zarea sistemului de iluminat public al întregii localități.
Astfel, vechile lămpi cu becuri incandescente au fost înlocuite
cu lămpi de tip LED. Ideea autorității locale de a utiliza acest tip
de lămpi pentru iluminatul public a apărut în urma studiilor potrivit cărora lămpile cu LED sunt încadrate în categoria «eco-friendly». Acestea au o durată de viață mult mai mare și nu consumă atât de multă energie așa cum se întâmpla în cazul lămpilor clasice. De altfel, administrația locală susține faptul că după primele luni de la implementarea noului sistem de iluminat
public, facturile la energie au început să scadă.
Sursa: independentonline.ro

Foto: eltis.org

PRAHOVA
Foto: trnews.ro

Fosta cantină
a IPTE se modernizează pe bani
europeni și devine Centru de Excelență
TELEORMAN

Ploieștiul va avea nouă autobuze electrice, în baza
unui contract finanțat de Ministerul Dezvoltării, iar primul astfel de mijloc de transport va ajunge, în probe,
la Ploiești, la sfârșitul lunii mai. Nouă stații de încărcare
lente și una rapidă vor fi amplasate în incinta autobazei
de troleibuze din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, iar alte două stații de încărcare rapide vor fi la Gara
de Vest. Livrarea și montajul stațiilor de încărcare a autobuzelor electrice sunt planificate pentru ultima săptămână din luna aprilie. Finanțarea a fost asigurată prin
Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.1 – „Promovarea strategiilor de
reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate
tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv
promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor
de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.
Sursa: observatorulph.ro

Fosta cantină din Alexandria a IPTE va deveni Centrul de Excelență pentru elevii performanți ai județului. Aceasta urmează să intre în reabilitare, iar banii vin de la Uniunea European
prin PNRR. Centrul Județean de Excelență Teleorman a fost înființat de către Ministerul Educației și Cercetării în luna noiembrie a anului 2020. În cadrul centrului vor fi pregătiți tinerii capabili de performanță. Predarea se va face în grupe de excelență, pe ani de studiu și discipline, numărul de elevi din fiecare grupă fiind, de regulă, de minim 8 și maxim 15. Grupele de
excelență se organizează pentru discipline care au etapă națională și internațională, pentru activități care vizează dezvoltarea competențelor interdisciplinare. În acest moment centrul funcționează în spațiile disponibile în unitățile de învățământ sau online. Astfel, la învățământul gimnazial se face pregătire pentru limba și literatura română, iar în învățământ liceal la matematică, informatică, limba franceză și limba engleză.
Sursa: trnews.ro
www.adrmuntenia.ro

Primul
autobuz electric
în Ploiești
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Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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

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

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
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Se distribuie gratuit

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.

