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Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională – ROREG, 
la inițiativa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia, propune ca proiectele depuse în cadrul POR 2014-2020 de 
actorii din mediul privat, ce depășesc alocarea programului, să 
poată fi finanțate din fondurile alocate prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR), în condițiile încadrării acestora 
în regulile și prevederile care se vor agrea la nivelul acestui pro-
gram de finanțare.

În sprijinul acestei inițiative, se constată faptul că proiectele 
depuse în cadrul POR 2014-2020 sunt proiecte mature, elabo-
rate în conformitate cu prevederile ghidurilor specifice aferente 
programului. Pentru o parte dintre aceste proiecte au fost par-
curse și etapele de evaluare, selecție și precontractare, în ideea 
de a avea proiectele pregătite pentru contractare în cazul iden-
tificării de fonduri suplimentare.

Considerăm că în contextul crizei provocate de COVID-19 
este necesar să acordăm sprijin financiar semnificativ și eficient 
solicitanților de finanțare care au deja dezvoltate proiecte ma-
ture, astfel încât să accelerăm revigorarea mediului privat, dar 
și procesul de diminuare a disparităților intra și inter-regiona-
le prin Planul de Redresare și Reziliență pe care România îl ela-
borează, plan ce stabilește prioritățile investiționale și reforme-
le necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate 
tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană.

ADR Sud Muntenia susține finanțarea proiectelor mature 
ale mediului privat prin PNRR!

Foto: Adresa ROREG nr. 524/19.05.2021, pagina 1
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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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Vineri, 21 mai, a avut loc o reuniune de 
negociere a Programelor Operaționale 

Regionale cu reprezentanții Comisiei Europene 
privind Programele Operaționale Regionale 
din perspectiva Obiectivului de Politică 2 – o 
Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse 
de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o 
economie cu zero emisii de dioxid de carbon, 
prin promovarea tranziției către o energie 
curată și echitabilă, a investițiilor verzi și 
albastre, a economiei circulare, a atenuării 
schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, 
a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a 
unei mobilități urbane durabile.

La reuniune au participat, alături de reprezentanții MIPE, 
reprezentanți ai MDLPA și ai agențiilor de dezvoltare regională.

Reuniunea s-a desfășurat în contextul observațiilor 
Comisiei privind programele regionale și al exercițiului 
general pe care îl desfășurăm în prezent, anume asigu-
rarea complementarităților și sinergiilor pentru dome-
niile vizate de Obiectivul de Politică 2 care se regăsesc 
în programele regionale, respectiv eficiența energetică 
în clădiri publice și rezidențiale, infrastructura verde și 
mobilitatea urbană.

Dialogul tehnic între părți a fost unul deschis, discu-

tându-se aspectele generale privind acțiunile care ur-
mează a fi finanțate și propunerile de modificare a pro-
gramelor regionale pentru domeniile precizate mai sus.

În viitorul apropiat se vor organiza reuniuni punctuale pe 
fiecare program operațional regional în parte pentru detali-
erea aspectelor comune negociate azi în fiecare document 
de programare elaborat pentru fiecare regiune în parte.

„Înaintăm pe toate planurile care vizează programa-
rea noilor instrumente financiare. Am dat asigurări că 
dialogul cu Comisia Europeană este unul continuu, inclu-
siv pe programele operaționale, nu doar pe PNRR și ne 
ținem de cuvânt. Puțin mai devreme am încheiat o pri-
mă discuție pe marginea domeniilor de finanțare afe-
rente Obiectivelor de Politică, reprezentanții DG Regio 
evidențiind progresele semnificative înregistrate în defi-
nitivarea Programelor Operaționale Regionale, totodată 
oferindu-ne și orientările necesare acolo unde mai avem 
încă de lucru. Săptămâna viitoare vor avea loc, în ace-
lași format, COM, MIPE, ADR-uri, MDLPA, alte 2 runde 
de discuții pentru restul obiectivelor de politică aferente 
Programelor Operaționale Regionale. Suntem în grafic, 
atât față de propriul calendar dar și față de stadiul celor-
lalte state membre, și în așteptarea aprobării la nivelul 
UE a cadrului de reglementare, prezumat pentru finalul 
lunii iunie, astfel ca, imediat după, să și putem formaliza 
procesul de programare pentru perioada 2021-2027”, a 
declarat Marius Vasiliu, secretar de stat în cadrul MIPE.

Reuniune de negociere cu Comisia Europeană
privind Programele Operaționale Regionale din 

perspectiva Obiectivului de Politică 2 – o Europă mai verde

Foto: wikipedia.org
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Fondul pentru o tranziție justă (JTF), adoptat 
marți, 18 mai, de Parlamentul European, va 

ajuta țările Uniunii să răspundă la impactul social și 
economic al tranziției către neutralitatea climatică.

Pachetul cuprinde 7,5 miliarde euro din cadrul financiar 
multianual 2021-2027 și 10 miliarde euro din Instrumentul 
de redresare al Uniunii. Pentru a fi eligibile, proiectele tre-
buie să pună accentul pe diversificarea economică, recon-
versia profesională sau crearea de locuri de muncă, ori tre-
buie să contribuie la tranziția spre o economie europeană 
sustenabilă, neutră din punct de vedere climatic și circulară.

Fondul pentru o tranziție justă (JTF) va finanța sprijinul 
pentru căutarea de locuri de muncă, perfecționarea și reca-
lificarea profesională, precum și includerea activă a lucrăto-
rilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în 
contextul în care economia Europei se îndreaptă într-o direc-
ție neutră climatic. Fondul va sprijini și microîntreprinderile, 
incubatoarele de afaceri, universitățile și institutele publice 
de cercetare, precum și investițiile în noile tehnologii energe-
tice, eficiența energetică și mobilitatea locală durabilă.

Statele membre trebuie să redacteze planuri pentru o 
tranziție justă, în care trebuie să identifice regiunile care se 
confruntă cu cele mai mari dificultăți și care sunt afectate 
cel mai mult de tranziție. Statele trebuie să concentreze în 
aceste regiuni resursele pe care le primesc din JTF. Trebuie 
să se acorde o atenție deosebită caracterului specific al in-
sulelor, zonelor insulare și regiunilor ultraperiferice.

La inițiativa Parlamentului European, va fi introdus un 
„mecanism de recompensare ecologică”, dacă resursele 

fondului vor fi majorate după 31 decembrie 2024. Aces-
te resurse suplimentare vor putea fi distribuite între state-
le membre, iar cele care reușesc să reducă emisiile indus-
triale de gaze cu efect de seră vor primi mai multe fonduri.

Alte aspecte esențiale ale regulamentului
• Statele membre vor avea acces deplin la JTF doar da-

că adoptă angajamente la nivel național de a atinge neu-
tralitatea climatică până în 2050. Înainte de a adopta acest 
obiectiv, statele membre vor putea primi doar 50% din su-
ma care le-a fost alocată;

• Companiile care au dificultăți financiare pot beneficia 
de sprijin, cu respectarea normelor temporare ale Uniunii 
Europene privind ajutoarele de stat instituite pentru cir-
cumstanțe excepționale;

• Resurse din alte fonduri de coeziune pot fi transfera-
te voluntar;

• Proporția investițiilor care pot fi acoperite prin finan-
țarea UE (cofinanțare) este de maximum 85% pentru regi-
unile mai puțin dezvoltate, 70% pentru regiunile de tranzi-
ție și 50% pentru regiunile mai dezvoltate.

După ce Consiliul UE aprobă în mod oficial acordul, re-
gulamentul va intra în vigoare la 20 de zile de la data publi-
cării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Fondul pentru o tranziție justă (JTF) este primul pilon al Me-
canismului pentru o tranziție justă, un instrument-cheie pen-
tru sprijinirea regiunilor, a industriilor și a lucrătorilor care se 
vor confrunta cu cele mai mari provocări legate de punerea 
în aplicare a Pactului verde european. Legiuitorii au ajuns la un 
acord politic provizoriu referitor la JTF pe 9 decembrie 2020.

Sursa: hotnews.ro

17,5 miliarde euro este bugetul Fondului
pentru o Tranziție Justă, adoptat de Parlamentul European

Parlamentul European a aprobat înființarea
Centrului European pentru Securitate Cibernetică cu sediul la București

Parlamentul European a adoptat joi, 20 mai, regulamen-
tul privind înființarea Centrului European pentru Securitate Ci-
bernetică (ECCC), cu sediul la București.

Decizia ca Bucureștiul să fie gazda ECCC a fost adoptată pe 
10 decembrie 2020 în Comitetul Reprezentanților Permanenți 
din Uniunea Europeană (COREPER). Capitala României a fost în 
competiție cu alte 6 orașe din UE – Bruxelles, Munchen, Var-
șovia, Vilnius, Luxembourg și Leon (Spania). București a fost 
desemnat să găzduiască sediul ECCC în a doua rundă de vot, 
unde a primit 15 voturi, iar cealaltă „finalistă”, Bruxelles, 12. 
Crearea acestui centru întărește capacitatea Uniunii Europe-
ne de a se proteja împotriva atacurilor cibernetice. Va fi spri-
jinită de asemenea industria și toți actorii din sectorul privat 

care contribuie la securitatea cibernetică a Uniunii Europene.
Principala sarcină a ECCC va fi cea de a administra fondurile 

pentru securitate cibernetică alocate de UE prin bugete de cer-
cetare, inclusiv cele 2 miliarde euro prevăzute în programul Di-
gital Europe, plus alte milioane alocate programelor de inova-
re sau de recuperare, plus contribuții proprii ale membrilor UE. 
Centrul European pentru Competențe în materie de securita-
te cibernetică nu este formal o agenție europeană și va avea 
pentru început 30 de angajați, unele estimări indicând o sche-
mă maximă de personal de 80. Centrul va favoriza dezvoltarea 
companiilor locale de cybersecurity și va consolida statutul țării 
de lider european în domeniul securității cibernetice.

Sursa: cursdeguvernare.ro
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Se spune că nimic nu este mai frumos decât 
să îți cunoști propria istorie și parte din 

propriul trecut „pe viu”. Pe lângă nevoia de aer 
curat și relaxare, departe de ceea ce înseamnă 
orașe tipice, sufocate de construcții, multe 
fără identitate, Prahova este o comoară plină 
de minuni naturale, castele, muzee și peisaje 
de o frumusețe ce taie respirația. Trebuie doar 
să ai răbdarea și curiozitatea de a le cunoaște 
povestea și de a asculta, cu ochii, dar și cu 
mintea, tot ceea ce au de povestit. Un astfel de 
loc ce, pur și simplu, farmecă prin construcție 
și trecutul pe care ți-l așază la picioare este 
ansamblul arhitectural de la Brebu.

Este unul dintre cele mai importante monumen-
te realizate de domnitorul Matei Basarab, conceput ca 
mănăstire, loc de repaus dar și ca fortificație, și defini-
tivat de domnitorul Constantin Brâncoveanu. Constitu-
it din Casa Domnească, Biserica, Turnul Clopotniță de la 
intrare și zidurile de incintă, este o bijuterie arhitecto-
nică a Prahovei.

Odată ajuns la Brebu, afli că ai în față este cel mai im-
portant monument de secol XVII al județului. Plasat în 
mijlocul comunei, în fața unui lac spectaculos, înconju-
rat de ziduri ca o cetate, monumentul arhitectural im-
presionează prin încadrarea într-un peisaj natural fabu-
los, dar și prin povestea pe care o ascunde dincolo de 
zidurile sale groase de apărare, prevăzute cu creneluri 
și locuri de strajă.

Construirea cetății mănăstirești este rezultatul unei 
vizite a domnitorului Matei Basarab pe aceste melea-
guri, vizită ce ar fi avut loc în 1642. Complexul mănăsti-
resc a fost început de acesta și terminat de Constantin 
Brâncoveanu.

Intrarea în curte se face pe sub clopotnița care este 
inserată în zidul de incintă și care este o construcție ma-
sivă din cărămidă, cu patru nivele și o înălțime de câțiva 
zeci de metri. Unul dintre scopurile construcției acestui 
turn a fost și acela de foișor de observație. Biserica, pre-
văzută cu trei turle, cunoscută ca și „Mănăstirea de la 
Brebu” este una dintre cele mai importante realizări ar-
hitectonice ale domniei lui Matei Basarab și a artei ro-
mânești a secolului al XVII -lea.

Arhitectura este inspirată de Biserica Mănăstirii Dea-
lu, fiind repictată de Sava Henția, în jurul anului 1900. 
Muzeul expune la interior obiecte medievale și opere 
ale pictorilor români celebri, în special Ștefan Luchian, 

Nicolae Grigorescu și Sava Henția.
Casa Domnească este formată din spațiul de locuit, 

compartimentat în opt încăperi și terasă prevăzută cu lo-
ggie și foișor. Parterul este amplasat deasupra celor do-
uă pivnițe monumentale de la subsolul clădirii, loc unde 
s-au filmat numeroase scene din filme cu subiect istoric.

Chiliile și clădirile anexe ale acestei Curți Domnești 
astăzi au dispărut în întregime, locul existenței lor fiind 
marcat cu ocazia unor lucrări de restaurare desfășurate 
la 1963. În Casa Domnească a lui Matei Basarab, Muzeul 
de Istorie și Arheologie Prahova a organizat o interesan-
tă expoziție permanentă de istorie și artă feudală, aici fi-
ind prezente exponate ce atestă dezvoltarea agriculturii, 
meșteșugurilor și comerțului în secolele XVII -XVIII, pre-
cum și perioada de glorie economică a Țării Românești 
în această epocă. Sunt expuse și câteva cărți rare româ-
nești, tipărituri laice și ecleziastice, precum Pravila de la 
Govora din anul 1640, Biblia de la București din 1688, pri-
ma biblie în limba română cu caractere chirilice, monu-
ment de limbă literară românească, sau cărți realizate de 
mitropolitul Dosoftei și Antim Ivireanul la Snagov. Colec-
ția din Casa Domnească de la Brebu mai cuprinde icoane 
vechi, veșminte, costume boierești din catifea, cusute cu 
fir de aur și argint, podoabe și bijuterii de epocă.

Sursa: observatorulph.ro

Ansamblul arhitectural de la Brebu,
una dintre comorile pline de minuni ale Prahovei

Fo
to

: o
bs

er
va

to
ru

lp
h.

ro
Fo

to
: o

bs
er

va
to

ru
lp

h.
ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://observatorulph.ro


INFO 
JUDEȚE

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro8

Info Regional Sud Muntenia #514
18 • 24 mai 2021 

Proiectul depus de Municipiul Pitești în cadrul „Programu-
lui privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inte-
ligente a energiei în infrastructura de iluminat public” a fost 
aprobat la finanțare de către Administrația Fondului pentru 
Mediu. Obiectivul de investiții constă în modernizarea unei 
secțiuni a sistemului de iluminat public existent la nivelul mu-
nicipiului Pitești și în implementarea unui sistem de telegestiu-
ne, conform obiectivului de investiții stabilit, prin înlocuirea a-
paratelor de iluminat existente și a kiturilor de montaj (conso-
le, brățări, cabluri, cleme). Valoarea eligibilă a proiectului este 
de 1.301.146 lei, din care suma de 999 930.70 lei reprezintă 
finanțare nerambursabilă. Astfel, 252 de corpuri de iluminat 
existente vor fi înlocuite cu noi corpuri de iluminat tip LED, ca-
re au o eficiență energetică sporită. Proiectul va fi implemen-
tat în termen de cinci luni de la semnarea contractului.

Sursa: argesplus.ro

Finanțare
nerambursabilă aprobată 

pentru modernizarea 
sistemului de iluminat 

public, în Pitești

Prin proiectul Tehnologii pentru creșterea eficienței 
energetice în cadrul proiectului de extindere, reabilitare, 
modernizare si echipare a Școlii Gimnazială „Matei Basa-
rab”, administrația locală târgovișteană a accesat finanțare 
europeană nerambursabilă în valoare de 22.223.977,79 lei.

Astfel, panourile fotovoltaice pentru producția de energie 
electrică, panourile solare pentru prepararea apei calde, echi-
pamentele de ventilație cu recuperare de căldură, reprezintă 
numai câteva elemente ale investiției prin care se asigură mai 
bine de jumătate din necesarul de energie electrică a unității 
de învățământ. Școala va fi reabilitată în întregime, va benefi-
cia de o sală de sport, de laboratoare noi și de o sală multifunc-
țională, de un teren de sport exterior ultramodern, urmând a 
se bucura și de dotări didactice, de dotări și echipament spor-
tiv pentru sala de sport și terenul exterior, de echipament au-
dio-video, de echipament IT și software sau de mobilier nou.

Sursa: targovistenews.ro

Școala 
Matei Basarab beneficiază 
de panouri pentru energie 

electrică și apă caldă

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Călărași invi-
tă tinerii sa participe la un proiect inedit – ”Tinerii după Pan-
demie”. Proiectul constă într-o întâlnire virtuală care va avea 
loc în toate județele României, în paralel, context în care se 
poate vorbi deschis despre ceea ce se întâmplă acum, des-
pre ce are nevoie fiecare tânăr să se întâmple după pande-
mie și cum tinerii se pot sprijini reciproc. Întâlnirile sunt pro-
gramate pentru ziua de 29 mai, începând cu ora 11:00.

În cadrul ședințelor virtuale vor avea loc sesiuni de dis-
cuții deschise în grupuri mici, facilitate de lucrători de tine-
ret special angrenați în proces. Ideile și impresiile genera-
te în cadrul discuțiilor în grupuri vor fi captate cu ajutorul 
unor instrumente virtuale, simplu de folosit, care vor ofe-
ri ministerului o imagine mai clară asupra stării curente a 
tinerilor, în contextul pandemic prelungit. Informațiile vor 
ajuta Ministerul Tineretului și Sportului în conturarea for-
mei finale a strategiei de tineret naționale.

Tinerii își pot da întâlnire virtuală accesând www.tineridupa-
pandemie.ro și alegând județul la care doresc să se conecteze.

„Tinerii după Pandemie”, în cadrul proiectului CIVIT, este 
susținut prin programul ERASMUS+ 2014-2020, programul 
comunitar al Uniunii Europene, care sprijină CIVIT printr-o 
finanțare în cadrul Acțiunii Cheie 3, Dialog cu Tinerii.

Sursa: infomuntenia.ro

Tinerii
din Călărași, invitați

să ia parte la proiectul 
„Tinerii după Pandemie”

Cu sprijinul Consiliului Județean Giurgiu, au fost de-
marate lucrările de reabilitare a carosabilului din peri-
metrul Spitalului Județean Giurgiu, urmând ca porțiu-
nile cu probleme să fie asfaltate pentru a crea un ac-
ces cât mai facil către spital. Pe aici vin ambulanțele că-
tre Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului și de fieca-
re dată mașinile aveau probleme la rularea pe asfaltul 
degradat. S-a profitat și de faptul că la Biserica Eroilor 
din vecinătatea spitalului sunt lucrări pentru aducțiu-
nea de apă, drept pentru care s-a decis să se lucreze 
concomitent pentru a nu crea de două ori un discon-
fort celor care apelează la serviciile Spitalului Județean.

Sursa: giurgiu-tribune.ro

Lucrări de asfaltare
la Spitalul Județean Giurgiu

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU
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Administrațiile locale din Ialomița înregistrează un record 
de participare la sesiunea de finanțare a proiectelor de in-
vestiții de interes local. Investițiile se derulează prin interme-
diul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, iar fi-
nanțarea este asigurată de către Consiliul Județean Ialomița.

În anul 2021, Consiliul Județean Ialomița a dublat bugetul 
gestionat de ADI Ialomița pentru investițiile de interes local, va-
loarea acestuia ajungând la 10 milioane de lei. De asemenea, a 
majorat plafonul de finanțare la 300 mii de lei pentru comune 
și 400 mii de lei pentru orașe. În aceste condiții, interesul edili-
lor locali pentru aceste fonduri a crescut. Săptămâna trecută, 
în prima zi de depunere a proiectelor, jumătate dintre edilii lo-
cali au depus proiecte la sediul ADI Ialomița, în total fiind depu-
se 56 de aplicații. Astfel, Consiliul Județean Ialomița ia în calcul 
o majorare de buget, având în vedere că valoarea actuală es-
te suficientă doar pentru 33 din cele 56 de proiecte transmise.

Sursa: independentonline.ro

Administrațiile locale
au depus 56 de proiecte 

la ADI Ialomița

Spitalul Municipal Câmpina, în calitate de benefici-
ar, implementează proiectul „Consolidarea capacității 
de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Câm-
pina”, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Re-
gională prin Programul Operațional Infrastructura Ma-
re 2014-2020, Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătății po-
pulației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.

Valoarea totală a proiectului este 17.939.117,15 lei, iar 
perioada de implementare a proiectului este de 17 luni, 
respectiv de la 1 august 2020 până la 31 decembrie 2021.

Proiectului constă în dotarea Spitalului Municipal 
cu dispozitive și materiale de prevenție și tratare a in-
fectării cu virusul SARS-CoV-2. Se va realiza creșterea 
eficienței actului medical prin achiziționarea de echi-
pamente medicale, echipamente de protecție medi-
cală și dezinfectanți, acestea fiind destinate prevenți-
ei în contextul pandemiei de COVID-19 și este avută în 
vedere asigurarea accesului egal al cetățenilor la ser-
viciile de sănătate prin realizarea unui sistem sanitar 
modern și eficient.

Sursa: campinatv.ro

Spitalul
Municipal Câmpina

își consolidează 
capacitatea de gestionare 

a crizei sanitare
COVID-19

IALOMIȚA

PRAHOVA

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației(MDLPA), Guvernul României 
a aprobat săptămâna trecută indicatorii tehnico-eco-
nomici pentru reabilitarea, consolidarea și dotarea 
corpului C1 al Spitalului Municipal Turnu Măgurele.

Vor fi realizate lucrări de termoizolare a clădirii, re-
compartimentări interioare, dotare cu echipamente teh-
nologice specifice, precum și modernizarea instalațiilor 
electrice, sanitare, de ventilare și climatizare, de alimen-
tare cu apă, de canalizare și pentru stingerea incendiilor.

În urma investiției va crește accesul cetățenilor la 
servicii medicale de calitate și vor fi asigurate condiți-
ile optime actului medical. Valoarea totală a investiți-
ei este de 134.832.000 de lei, iar durata de execuție a 
lucrărilor este de 12 luni.

Sursa: mlpda.ro

Spitalul Municipal 
Turnu Măgurele
va fi modernizat 

cu finanțare de la MDLPA

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.
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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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