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Joi, 17 iunie, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia a publicat 

Strategia de Specializare Inteligentă 
a regiunii Sud - Muntenia 2021-2027 (RIS3 
Sud - Muntenia), document strategic 
aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia în ședința 
extraordinară din data de 16 iunie 2021.

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud - 
Muntenia 2021-2027, instrument inovativ dedicat dez-
voltării economice regionale, reprezintă o nouă aborda-
re strategică a dezvoltării economice prin finanțarea cu 
precădere a cercetării și inovării. Aceasta implică un pro-
ces de dezvoltare a unei viziuni, identificarea domeniilor 
bazate pe cel mai mare potențial strategic, dezvoltarea 

unor mecanisme de guvernanță ce includ actori ce acți-
onează pe diverse nivele, stabilirea priorităților strategi-
ce și utilizarea unor politici inteligente pentru a maximiza 
potențialul de dezvoltare bazat pe cunoaștere al unei re-
giuni, indiferent dacă acesta este high-tech sau low-tech.

Procesul presupune faptul ca regiunile să își selecte-
ze un număr limitat de priorități, ținând cont de propri-
ile avantaje competitive și de specializarea internațio-
nală. Strategia obligă astfel la nefragmentarea acțiuni-
lor de sprijin și de investiții și la concentrarea fondurilor 
structurale asupra unui număr limitat de priorități – acelea 
ce dețin cel mai ridicat potențial de dezvoltare. Aceas-
tă abordare sprijină regiunile în cunoașterea adevăratu-
lui lor potențial de inovare și în reorientarea structurilor 
lor industriale și de cercetare către ramurile industria-
le și serviciile emergente și către piețele internaționale.

(continuare în pagina 3)

Strategia de Specializare Inteligentă 
a regiunii Sud - Muntenia 2021-2027, 

aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională 
Sud – Muntenia

https://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
Pe deplin conștientă de importanța acestui demers 

pentru dezvoltarea economică a regiunii, Agenția pen-
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a elaborat Spe-
cializare Inteligentă a regiunii Sud - Muntenia 2021-2027 
printr-un larg proces partenerial. De obicei, elaborarea 
RIS3 Sud - Muntenia se bazează pe un model de guver-
nare tripartit - modelul Triple Helix, ce vizează colabo-
rarea dintre industrie, cercetare și educație, guvern, im-
plicând astfel diferiți actori locali, regionali și naționali. 
În cazul RIS3 Sud - Muntenia, strategia a fost pregătită 
într-un parteneriat mai larg, ce a inclus, pe lângă actorii 
menționați mai sus, și organizațiile societății civile.

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud 
Muntenia 2021 – 2027 a fost elaborată în baza prevede-
rilor Memorandumului Guvernului nr. 4180 din 8 mar-
tie 2019 și în contextul proiectului JRC, Lagging Regions 
al Platformei pentru Specializare Inteligentă, ce a fost ex-
tins la nivelul tuturor regiunilor României în anul 2019. Din 
punct de vedere metodologic, strategia a fost elabora-
tă ținând seama de îndrumările Ghidului pentru Strategi-
ile de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă 
(RIS3), elaborat de către Comisia Europeană, iar procesul 
de descoperire antreprenorială ce s-a desfășurat în peri-
oada martie 2019 – iulie 2020 a fost organizat cu respec-
tarea prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lu-
crărilor Publice și Administrației nr. 3630/13.08.2020 pri-
vind aprobarea Îndrumărilor metodologice pentru organi-
zarea focus-grupurilor de descoperire antreprenorială la 
nivel regional, ce transpune în legislația română îndrumă-
rile din Ghidul RIS3 mai sus-menționat.

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Mun-
tenia 2021 - 2027 se corelează la nivel național cu Strategia 
Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 
2021-2027 care cuprinde obiectivele generale și viziunea 
de țară în domeniul CDI cu orizont 2030, alături de dome-
niile prioritare de specializare inteligentă identificate la ni-
vel național și care sunt complementare celor regionale, fi-
ind domenii tehnologice cu impact transversal.

Identificarea și stabilirea priorităților în contextul Stra-
tegiei de Specializare Inteligentă a regiunii Sud – Muntenia 
2021-2027 implică un proces de echilibrare eficientă între 
un demers de planificare de sus în jos, de identificare a 
obiectivelor generale aliniate cu politicile UE și un proces 
de jos în sus a apariției unor sectoare, ce pot fi chiar de ni-
șă, candidate pentru specializare inteligentă, zone de ex-
perimentare și dezvoltare viitoare care decurg din activi-
tatea de descoperire a actorilor antreprenoriale.

Astfel, în regiunea Sud - Muntenia, în procesul de se-
lecție a sectoarelor economice s-a ținut seama de ur-
mătoarele criterii de selecție:

• potențialul de specializare, respectiv potențialul de 
clusterizare și aglomerările relevante;

• avantajele competitive ale regiunii comparativ cu 
media națională și sectoarele unde există cel mai ridicat 
potențial de inovare pentru un impact de durată;

• potențialul de dezvoltare al sectorului respectiv, bazat 
atât pe contextul natural al regiunii, cât și pe elementele re-
zultate în urma analizei calitative și a consultărilor publice.

Rezultatul selecției nu este bazat pe domenii de ac-
tivitate (CAEN), ci pe domenii compuse, conexe, com-
plementare, cu potențial de a crea sinergii și de a for-
ma clustere.

Astfel, în urma procesului de selecție au fost identi-
ficate la nivelul regiunii Sud - Muntenia opt domenii de 
specializare inteligentă, cu cel mai ridicat potențial de 
inovare, dezvoltare și antrenare a celorlalte domenii de 
activitate din regiune. Fiecare domeniu poate fi valori-
ficat prin intermediul nișelor de specializare, identifica-
te prin intermediul procesului de descoperire antrepre-
norială ce a avut loc în regiune în perioada martie 2019 
– iunie 2020. Identificarea și selectarea nișelor de spe-
cializare a avut drept principal criteriu existența masei 
critice de actori locali și regionali, care să identifice și să 
genereze proiecte de inovare.

Cele opt domenii de specializare inteligentă, priori-
tăți verticale la nivelul regiunii Sud - Muntenia sunt:

1. Construcția de mașini, componente și echipamen-
te de producție

2. Agricultura și industria alimentară
3. Turismul și identitatea culturală
4. Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare
5. Localități inteligente ce oferă servicii inovative ce-

tățenilor
6. Industria și Cercetarea de înaltă tehnologie
7. ITC
8. Sănătate.
Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud - 

Muntenia 2021-2027 este publicată pe site-ul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.adr-
muntenia.ro, secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud 
– Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > Stra-
tegia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud - Munte-
nia post 2020, link: https://www.adrmuntenia.ro/down-
load_file/article/532/4-RIS3-RO-final-07-06-2021_1.pdf.
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Joi, 17 iunie, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională (ADR) Sud Muntenia, în calitate de 

administrator de schemă de ajutor de stat și 
de minimis, a semnat cel de-al doilea contract 
de finanțare pentru realizarea documentațiilor 
necesare implementării proiectelor de 
specializare inteligentă în regiunea de dezvoltare 
Sud – Muntenia, conform Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr. 88 din 2020.

Parteneriatul AGRIACT-BIO dintre Institutul Națio-
nal de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (li-
der de parteneriat), Santo Raphael S.R.L., Premium Fruct 
S.R.L. – punct de lucru Câmpulung, Argeș, Daily Sourcing 
and Research S.R.L. – punct de lucru Slobozia, Ialomița și 
Universitatea „Valahia” Târgoviște a obținut fonduri ne-
rambursabile pentru pregătirea documentației tehnice 
aferente proiectului „Valorificarea fluxurilor laterale din 
agricultura și industriile agro-alimentară, fito-farmaceu-
tică și HORECA cu aplicabilitate în obținerea de fito-com-
puși/ingredienți funcțional-activi cu biodisponibilitate ri-
dicată, și formularea de alimente noi, funcționale; contri-
buții la dezvoltarea unui plan de management al deșeuri-
lor și subproduselor de origine organică”, în cadrul opera-
țiunii „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pre-
gătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 
2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, pentru 
care ADR Sud Muntenia este, în premieră, administrator 
de schemă de minimis și finanțată din Programul Opera-
țional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa priorita-
ră 1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și 
implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea in-
formațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 
- „Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate 
din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature”.

Prin acest proiect, parteneriatul AGRIACT-BIO urmă-
rește implementarea la nivelul utilizatorilor sau a clien-
ților a unor tehnologii și echipamente inovative pen-
tru obținerea și stabilizarea de fito-ingredienți funcțio-
nal-activi obținuți din reziduuri sau subproduse vegetale 
disponibile pe piața regională și crearea de fito-formule 
cu biodisponibilitate ridicată (alimente, suplimente sau 
medicamente), care să înglobeze compușii activi obți-
nuți din valorificarea fluxurilor laterale vegetale genera-
te de activitățile agricole sau agro-industriale. Investiția 
va conduce la creșterea eficienței economice și a com-

petitivității firmelor partener și, de asemenea, va implica 
un proces de transfer de cunoștințe între sursele de cu-
noștințe (unitățile de tip INCD și UNI) și receptori (IMM-
uri), prin intermediul unei rețele de entități creată prin 
proiect, care sa asigure exploatarea eficientă a portofo-
liului existent de tehnologii și cunoștințe ce au, la acest 
moment, o maturitate tehnologică de nivel 5-6 (TRL 5-
6). Crearea acestei rețele de entități va facilita transferul 
de cunoaștere atât către IMM-urile partenere, cât și că-
tre IMM-urile din regiune, potențial beneficiare ale tran-
sferului de cunoștințe. Astfel, rețeaua de entități va avea 
rolul de vector al saltului maturității tehnologice către 
nivelele de maturitate tehnologică TRL 7-8.

Activitățile realizate prin proiect au în vedere realizarea 
unui studiu de marketing ce va ajuta la identificarea pie-
ței pentru fito-formule cu potențial de piață ridicat, reali-
zarea unui studiu de oportunitate care va evidenția opor-
tunitățile existente pentru investiții de cercetare-dezvol-
tare și transfer tehnologic în echipamente care să asigu-
re saltul tehnologic de la TRL 4-5 la TRL 6-7, ca garanție a 
valorificării eficiente atât a resurselor cât și a portofoliu-
lui de cunoștințe transferabile existent (tehnologii, proto-
coale și metodologii), precum și realizarea unui plan de 
afaceri ce se va axa pe valorificarea produselor finale ale 
AGRIACT-BIO de către IMM-urile partenere.

Bugetul pentru documentația tehnică realizată prin 
POAT are o valoare totală de 513.532,27 lei, 100% fon-
duri nerambursabile reprezentând ajutor de minimis. 
Durata de implementare este de 11 luni, în perioada 15 
februarie 2021 – 31 decembrie 2021, și va acoperi cos-
turile de realizare a următoarelor componente ale do-
cumentației tehnice: plan de afaceri (82.991,22 lei, fă-
ră TVA), studiu de marketing (141.080,2 lei, fără TVA) și 
studiu de oportunitate (207.468,3 lei, fără TVA).

Cererea de finanțare pentru care a fost solicitată de-
contarea documentație tehnice din POAT va fi depu-
să de Parteneriatul AGRIACT-BIO în exercițiul financiar 
2021-2027, în cadrul programelor ce vor avea axe desti-
nate finanțării specializării inteligente.

Prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894 din 
03.08.2020 a fost aprobată Schema de ajutor de stat și de 
minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliu-
lui de proiecte destinat finanțării din fonduri externe ne-
rambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, 
în domeniul specializării inteligente, iar Agenția pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia a fost desemnată adminis-
trator al aceste Scheme la nivelul regiunii Sud – Muntenia.

Al doilea contract pentru finanțarea
documentației proiectelor de specializare inteligentă 

din regiunea Sud Muntenia

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Miercuri, 16 iunie 2021, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 

în calitate de partener în cadrul proiectul 
SinCE-AFC, a organizat online, prin intermediul 
aplicației Zoom, cea de-a patra întâlnire 
a stakeholderilor interesați de revizuirea 
politicilor privind economia circulară.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorități-
lor publice naționale și locale, ai mediului de afaceri și ai 
celui de cercetare de la nivelul regiunii Sud Muntenia din-
tre care amintim: Consiliile Județene Giurgiu și Ialomița, 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Agri-
culturii și Dezvoltării Rurale, Camera de Comerț, Indus-
trie și Agricultură Argeș, ICECHIM- filiala Călărași, INMA 
București, Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman.

Participanților le-au fost prezentate informații despre 
stadiul proiectului SinCE-AFC, cea de-a patra întâlnire a 
partenerilor proiectului (eveniment organizat de Regiu-
nea Wielkopolska din Polonia, în luna mai 2021), acțiunile 
viitoare în cadrul proiectului și bune practici identificate 
în regiunile partenere. De asemenea, au fost prezentate 
și discutate inițiative referitoare la primul draft al Planului 
de Acțiune și a fost demarată cea de-a doua fază proce-
sului de consultare a stakeholderilor proiectului.

Proiectul SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antrepre-
norial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranzi-
ția către economia circulară” este finanțat în cadrul celui 
de-al patrulea apel al Programului INTERREG Europe și 
are ca obiectiv principal îmbunătățirea politicilor în do-
meniul strategiilor regionale de inovare prin facilitarea 
mecanismelor orizontale care susțin și sporesc spiritul 
antreprenorial al IMM-urilor în sectorul agroalimentar 
prin exploatarea oportunităților de economie circulară.

Mai multe detalii despre proiectul SinCE-AFC puteți 
obține accesând următoarele link-uri:

• https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/
static/1202

• https://www.interregeurope.eu/since-afc/
• https://www.facebook.com/Since-AFC-Pro-

ject-108838527176066/?modal=admin_todo_tour
• https://www.linkedin.com/in/since-afc-237918193/

ADR Sud Muntenia a organizat cea de-a patra întâlnire 
a stakeholderilor proiectului SinCE-AFC

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/static/1202
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/static/1202
https://www.interregeurope.eu/since-afc/
https://www.facebook.com/Since-AFC-Project-108838527176066/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Since-AFC-Project-108838527176066/?modal=admin_todo_tour
https://www.linkedin.com/in/since-afc-237918193/
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia organizează, în data de 14 iulie 

2021, concurs pentru ocuparea unui post 
de consilier juridic în cadrul Biroului Juridic, 
la sediul central din municipiul Călărași. 
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 6 luni 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-
sele de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro și juridic@

adrmuntenia.ro până la data de 12 iulie 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 14 iulie 
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: Pătra Rodica - șef birou juridic, e-mail: 
juridic@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - șef birou resurse u-
mane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul 
prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele nece-
sare înscrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul ADR Sud 
Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comu-
nicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concur-
suri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_
file/document/1242/Concurs-biroul-juridic-14-07-2021.rar.

Concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic
în cadrul Biroului juridic, în data de 14 iulie 2021,

la sediul central din municipiul Călărași

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:juridic%40adrmuntenia.ro?subject=
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mailto:juridic%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1242/Concurs-biroul-juridic-14-07-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1242/Concurs-biroul-juridic-14-07-2021.rar
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 22 iunie 2021
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https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro


OPORTUNITĂȚI 
DE FINANȚARE

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro8

Info Regional Sud Muntenia #518
16 • 21 iunie 2021 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Au-
toritatea de Management pentru Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020, a asigurat finanțare de 
271,2 milioane lei fonduri europene pentru dotarea a 17 
spitale și centre sociale din Regiunea 3 Sud - Muntenia, în 
perioada 15 mai 2020 – 15 mai 2021, în județele Argeș, 
Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu și Călărași.

La nivel național, în aceeași perioadă, MIPE a sem-
nat 169 contracte de finanțare în valoare de 2,7 miliar-
de lei pentru spitale și centre sociale, în cadrul apelului 
POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19, deschis între 15 Mai și 30 sep-
tembrie 2020 și redeschis ulterior, ca urmare a unui me-
morandum aprobat de Guvernul României pentru spi-
talele modulare, în valoare 50 de milioane de euro. Pro-
iectele se află în evaluare.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a con-
tinuat activitatea de evaluare și contractare și după da-

ta de 15 mai 2021, fiind semnate între timp noi contrac-
te. Finanțarea europeană se acordă în baza proiectelor 
depuse de beneficiari, apelul în discuție fiind cu depu-
nere continuă, în limita bugetului alocat.

Sursa: mfe.gov.ro

271,2 milioane lei fonduri europene,
investiți în ultimul an în dotarea spitalelor

din Regiunea 3 Sud-Muntenia

Foto: mfe.gov.ro
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Comisia a adoptat programul principal de lucru al pro-
gramului Orizont Europa pentru perioada 2021-2022, în 
care sunt prezentate obiectivele și domeniile tematice 
specifice care vor beneficia de o finanțare totală în valoa-
re de 14,7 miliarde EUR. Aceste investiții vor contribui la 
accelerarea dublei tranziții verzi și digitale, la redresarea 
sustenabilă în urma pandemiei de coronavirus și la con-
solidarea rezilienței UE față de crizele viitoare. Investiții-
le îi vor sprijini pe cercetătorii europeni prin burse, for-
mare și schimburi, vor pune bazele unor ecosisteme de 
inovare europene mai conectate și mai eficiente și vor 
crea infrastructuri de cercetare de talie mondială. În plus, 
ele vor încuraja participarea la nivel european și mondi-
al, consolidând totodată Spațiul european de cercetare.

Peste patru din zece euro, adică aproximativ 5,8 miliar-
de EUR în total, vor fi investiți în cercetare și inovare, pen-
tru a sprijini Pactul verde european și angajamentul Uniu-
nii de a face din Europa primul continent neutru din punct 
de vedere climatic din lume până în 2050. Fondurile vor 
sprijini proiecte care fac să progreseze cercetarea științifi-
că în domeniul schimbărilor climatice și care dezvoltă so-
luții pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și 
pentru adaptarea la evoluțiile climatice. De exemplu, ac-
tivitățile vor accelera, într-un mod sustenabil și echitabil, 
tranziția către o energie și o mobilitate curate, vor contri-
bui la adaptarea sistemelor alimentare, vor sprijini econo-
mia circulară și bioeconomia, vor contribui la menținerea 
și consolidarea absorbanților naturali de carbon din eco-
sisteme și vor promova adaptarea la schimbările climatice.

Transformarea deceniului actual în deceniul digital al 
Europei și punerea bazelor unor noi întreprinderi digitale 
într-o perspectivă pe termen mai lung reprezintă, la rân-
dul lor, obiective centrale ale programului, care va asigura 
o creștere substanțială a investițiilor în acest domeniu. De 
exemplu, programul va contribui la utilizarea la maximum a 
întregului potențial al instrumentelor digitale și al cercetării 
și inovării bazate pe date în domeniul sănătății, al mass-me-
diei, al patrimoniului cultural și al economiei creative, al 
energiei, al mobilității și al producției alimentare, sprijinind 
modernizarea modelelor industriale și promovând poziția 
de lider a industriei europene. Dezvoltarea tehnologiilor di-
gitale de bază va fi susținută cu fonduri în valoare de apro-
ximativ 4 miliarde EUR în perioada 2021-2022.

În fine, acest program de lucru va direcționa investi-
ții totale în valoare de aproximativ 1,9 miliarde EUR pen-
tru a contribui la repararea daunelor economice și socia-
le imediate cauzate de pandemia de coronavirus. În con-
cordanță cu instrumentul NextGenerationEU, fondurile 
vor contribui la construirea unei Europe post-coronavi-

rus care va fi nu doar mai verde și mai digitală, ci și mai 
rezilientă față de provocările actuale și viitoare. Este vor-
ba, printre altele, de modernizarea sistemelor de sănă-
tate și de consolidarea capacităților de cercetare, în spe-
cial pentru dezvoltarea de vaccinuri.

Cooperarea internațională în domeniul cercetării și ino-
vării este esențială pentru abordarea provocărilor globale și 
pentru a permite Europei să acceseze resurse, cunoștințe, 
excelență științifică, lanțuri valorice și piețe care se dezvoltă 
în alte regiuni ale lumii. În mai 2021, Comisia a prezentat o 
abordare globală în materie de cercetare și inovare - strate-
gia Europei privind cooperarea internațională într-o lume în 
schimbare. UE urmărește astfel să găsească soluții și să fa-
ciliteze răspunsurile globale la provocările globale, pe baza 
multilateralismului, a deschiderii și a reciprocității.

Programul de lucru al programului Orizont Europa pen-
tru perioada 2021-2022 include acțiuni speciale de sprijini-
re și de consolidare a cooperării prin intermediul unor ini-
țiative multilaterale în domenii precum protecția biodiver-
sității și a climei, observațiile de mediu, cercetarea oceane-
lor sau sănătatea mondială. De asemenea, programul inclu-
de acțiuni specifice cu parteneri cheie din afara UE, inclusiv 
prima „inițiativă pentru Africa”, ambițioasă și cuprinzătoare.

Prin natura sa, programul Orizont Europa este deschis 
către lume. Asocierea țărilor din afara UE la Orizont Euro-
pa va lărgi domeniul de aplicare geografic al întregului pro-
gram și va oferi oportunități suplimentare cercetătorilor, 
savanților, companiilor, instituțiilor sau altor entități intere-
sate să participe, în condiții în general identice cu cele din 
statele membre. În cazul unui număr foarte restrâns de ac-
țiuni, programul va limita participarea pentru a proteja ac-
tivele strategice, interesele, autonomia sau securitatea UE, 
în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) din Regulamen-
tul privind programul Orizont Europa. Această limitare va 
fi excepțională și justificată în mod corespunzător, în acord 
cu statele membre și cu respectarea deplină a angajamen-
telor asumate de UE în cadrul acordurilor bilaterale.

Etapele următoare
Primele cereri de propuneri se vor deschide la 22 iu-

nie pe portalul de finanțare și licitații al Comisiei. Zilele 
europene ale cercetării și inovării, care se vor desfășura 
în perioada 23 - 24 iunie, reprezintă o ocazie pentru fac-
torii de decizie, cercetători, inovatori și cetățeni de a dis-
cuta împreună despre programul Orizont Europa. În pe-
rioada 28 iunie - 9 iulie vor avea loc Zilele informării cu 
privire la programul Orizont Europa, un eveniment des-
tinat potențialilor candidați.

Sursa: ec.europa.eu

Buget de 14,7 miliarde de euro
pentru principalul program de lucru al Orizont 2021-2022

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ec.europa.eu
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Golul alpin Moldoveanu – Capra este o 
arie protejată de interes național, situată 

în județul Argeș, pe teritoriul administrativ 
al comunelor Arefu și Nucșoara. Rezervația 
naturală este de tip mixt: faunistică, floristică, 
geologică și peisagistică. Aria naturală se află 
în teritoriul sudic al Munților Făgăraș. Are o 
suprafață de 5.000 de hectare și reprezintă golul 
alpin ce se desfășoară între Vârful Moldoveanu 
(2.544 m) și Vârful Capra (2.494 m).

Rezervația cuprinde un relief variat, cu abrupturi 
stâncoase, lacuri glaciare, căldări suspendate, morene, 
culmi înclinate, văi, izvoare, pășuni și zone împădurite. 
Flora este constituită, în partea inferioară a rezervați-
ei, din specii lemnoase de fag, mesteacăn, iar pe malu-
rile apelor sunt întâlnite specii arboricole de plop tre-
murător, salcie căprească sau anin negru. Etajul conife-
relor cuprinde specii de brad, molid, pin, zâmbru, tisă, 
zadă, precum și specii de arbuști, cum ar fi jneapăn, ie-
nupăr sau afin.

Vegetația ierboasă de pajiște și stâncărie cuprinde 
specii floristice rare, dintre care: floarea de colț, smâr-

dar, sângele voinicului, rușuliță, omag galben, iederă al-
bă sau gențiană. Fauna este reprezentată de specii de: 
mamifere: urs brun, capră neagră, cerb, căprioară, mis-
treț, lup cenușiu, râs, vulpe, veveriță; păsări: cocoșul de 
munte, acvilă de munte, mierlă, ciocănitoare, sturz, co-
dobatură; insecte; reptile; pești: păstrăvul este prezent 
atât în apele lacurilor glaciare, cât și în apele curgătoa-
re. Cale de acces: Drumul național DN7C (Transfăgără-
șan) – Curtea de Argeș – Albeștii de Argeș – Mioarele – 
Rotunda – Căpățânenii Ungureni – Cabana Capra.

Sursa: argesplus.ro

Rezervația naturală „Golul alpin Moldoveanu – Capra”, 
arie protejată de interes național
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Încep lucrările pe un nou lot din Autostrada A1 Si-
biu – Pitești, după ce Ministerul Transporturilor a emis 
autorizația de construire pentru lotul 5 dintre Pitești și 
Curtea de Argeș, cu o lungime de 30 de kilometri. Con-
structorul a început organizarea de șantier și va dema-
ra lucrările în perioada următoare.

Proiectul este unul amplu, care valorează 1,7 mili-
arde de lei și cuprinde: 13 poduri; trei pasaje; un via-
duct; trei noduri rutiere la Curtea de Argeș, Băiculești 
și Bascov; două spații de servicii, câte unul pe fiecare 
sens, care vor fi amenajare modern; două parcări de 
scurtă durată, de-o parte și de alta a drumului și două 
centre de coordonare și întreținere, unul la Bascov și 
celălalt la Curtea de Argeș.

Proiectul pentru autostrada A1 Sibiu – Pitești cu-
prinde și Lotul 6, o legătură de 23 km între autostra-
dă (zona Tigveni – Argeș) și Municipiul Râmnicu Vâl-
cea, precum și modernizarea DN 73 C pe o distanță de 
aproximativ 25 de kilometri. Termenul estimat pentru 
semnarea contractului de proiectare este luna sep-
tembrie.

Sursa: economedia.ro

Undă verde
pentru lucrările pe lotul 5 
Pitești - Curtea de Argeș

Începând cu această săptămână, comuna Butima-
nu dispune de un modern sistem de supraveghere vi-
deo, compus din camere video ultraperformante, dis-
puse pe întreg teritoriul comunei, acoperind toate sa-
tele componente ale acesteia.

Sistemul de supraveghere video este extrem de util 
pentru că înregistrează datele din trafic, anumite ca-
mere fiind așezate în puncte strategice sunt capabile 
să identifice automat numerele de înmatriculare ale 
vehiculelor, previne fenomenul infracțional ajutând la 
rapida identificare a eventualilor răufăcători, creează 
un climat de siguranță pentru populație, ajuta la pre-
venirea și stoparea fenomenului nedorit al depozitari-
lor ilegale de deșeuri pe raza comunei Butimanu.

Sursa: gazetadambovitei.ro

A devenit funcțional 
sistemul de supraveghere 

video de la Butimanu

Programul Național de Dezvoltare Locală a finan-
țat proiectul elaborat de Primăria Comunei Fundeni, 
„Modernizare străzi și drumuri locale în comuna Fun-
deni, județul Călărași”. Până în prezent au fost asfal-
tați 7,09 kilometri de străzi. Sunt 19 străzi pe care s-a 
turnat stratul al doilea de asfalt, urmând ca în etapa a 
III-a de asfaltare să se intervină pe alte 45 de străzi din 
comună. Administrația locală urmărește ca prin acest 
proiect toate străzile din comuna Fundeni să fie mo-
dernizate, astfel încât comunitatea să se poată dezvol-
ta armonios și să atragă cât mai mulți investitori.

Sursa: observatorcl.ro

Continuă
investițiile în infrastructura 

comunei Fundeni

Consiliul Județean Giurgiu a anunțat că una dintre 
inițiativele de afaceri deschisă în acest an în județ este 
o fabrică pentru construirea de biciclete electrice, ca-
re a pregătit deja primele prototipuri.

Fabrica și-a propus să producă încă din acest an 
cinci mii de biciclete, iar de anul viitor să ajungă la 
1.500 de biciclete pe lună, la un preț ce va fi cuprins 
între 750 și 1.100 de euro.

Investiția este amplasată la Grădinari, în fostele sedii 
de asistență socială care au fost reorganizate conform 
normelor europene, clădirile fiind libere de sarcină.

Fabrica va produce patru modele de bază, până la 
70% dintre componente putând fi asigurate de la fa-
brici europene, avantajul fiind că partenerul care asi-
gură acumulatorii este din Târgu Jiu.

Sursa: wall-street.ro

Fabrică
pentru construirea 

bicicletelor electrice, 
deschisă la Giurgiu

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA
GIURGIU

Foto: pixabay.com
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Muzeul Județean Ialomița a deschis vineri, 18 iunie, ora 
11:00, expoziția „Deportarea în Bărăgan – 70 de ani”, rea-
lizată de Muzeul Județean Ialomița, în parteneriat cu Fun-
dația Academia Civică și cu Asociația Foștilor Deportați în 
Bărăgan. Expoziția cuprinde 28 de panouri expuse crono-
logic și tematic, și aparține Centrului Internațional de Studii 
asupra Comunismului din cadrul Memorialului Victimelor 
Comunismului și al Rezistenței – Fundația Academia Civi-
că. Cărțile despre deportările în Bărăgan aparțin Asociați-
ei Foștilor Deportați în Bărăgan, iar celelalte obiecte expu-
se fac parte din patrimoniul Muzeului Județean Ialomița.

Deportarea în masă s-a declanșat în noaptea de Rusalii, 
17 spre 18 iunie 1951, cuprinzând 297 de localități, 12.791 
de familii, peste 40.300 de persoane din cele trei județe Ti-
miș, Caraș – Severin și Mehedinți, având ca scop înlătura-
rea adversarilor politici ai comuniștilor de la sate, disloca-
rea „elementelor suspecte” din zona de frontieră cu Iugos-
lavia și distrugerea proprietății private țărănești. Expoziția 
va fi accesibilă publicului până la sfârșitul lunii august 2021.

Sursa: ziarulialomita.ro

Expoziția
„Deportarea în Bărăgan – 
70 de ani”, vernisată la 

Muzeul Județean Ialomița

Consiliul Județean Prahova a semnat miercuri,16 
iunie, contractul pentru realizarea studiului de fezabi-
litate pentru viitoarea variantă ocolitoare Azuga - Buș-
teni, parte dintr-un portofoliu mai amplu de proiec-
te, care include șosele de centură și pentru Comarnic, 
Mizil, Păulești și Câmpina.

În vederea realizării studiului de fezabilitate pentru Azu-
ga-Bușteni, se vor analiza două variante de drum ocolitor, 
ambele având o lungime de aproximativ 8-9 kilometri.

Prin realizarea acestei centuri ocolitoare sunt vi-
zate reducerea semnificativă a timpului de deplasa-
re, scăderea noxelor și mărirea siguranței circulației. 
În scopul decongestionării traficului de pe Valea Pra-
hovei, sunt supuse analizei executarea de lucrări de 
drum, poduri și pasaje peste cursul de apă al râului 
Prahova și afluenților acestuia, dar și lucrări de con-
solidare și protecție împotriva căderii stâncilor, a mai 
anunțat CJ în comunicatul de presă.

Valoarea contractului pentru Studiul de Fezabilita-
te privind varianta ocolitoare Azuga - Bușteni este de 
999.600 lei, fără TVA, fonduri asigurate din bugetul CJ 
Prahova. Durata maximă estimată a realizării documen-
tației este de 90 de zile de la semnarea contractului.

Sursa: telegrama.ro

Consiliul
Județean Prahova

a contractat studiul 
de fezabilitate

privind centura ocolitoare 
pentru Bușteni și Azuga

IALOMIȚA

PRAHOVA

Consiliul Județean Teleorman, în parteneriat cu Instituția 
Prefectului – Județul Teleorman și Serviciul Județean Antico-
rupție Teleorman, va participa la realizarea proiectului „Anti-
corupție prin etică, integritate și transparență la nivelul jude-
țului Teleorman”. Implementarea proiectului va conduce la 
dezvoltarea comportamentului de prevenire a corupției prin 
conștientizarea fenomenului corupției la nivelul administrați-
ei. Va fi elaborat un Ghid de bune practici privind implemen-
tarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției în adminis-
trația publică locală; vor fi realizate de campanii de informa-
re, conștientizare si educare anticorupție în rândul persona-
lului din administrația publică și a cetățenilor; îmbunătățirea 
cunoștințelor și a competențelor prin cursuri de formare pro-
fesională; implementarea și certificare conform ISO 37001.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Anticorupție prin etică, 
integritate și transparență 

la nivelul județului Teleorman

TELEORMAN

Foto: pressone.ro
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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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