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Joi, 30 septembrie 2021, la Alba Iulia, în prezența re-
prezentanților tuturor celor opt Agenții pentru Dezvol-
tare Regională, a avut loc întâlnirea Adunării Generale 
a Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din 
România – Asociația ROREG, în cadrul căreia a fost alea-
să noua conducere.

Astfel, domnul Sorin Maxim, directorul general al 
ADR Vest, a fost reconfirmat în funcția de președinte, iar 
vicepreședinți au fost aleși domnul Liviu Gabriel MUȘAT, 
directorul general al ADR Sud Muntenia și domnul Vasi-
le ASANDEI, directorul general al ADR Nord-Est. Durata 
mandatului noii conduceri este de 2 ani.

În mandatul noii conduceri, Asociația ROREG își pro-
pune continuarea demersurilor necesare pentru apro-
barea celor opt Programe Operaționale Regionale (POR) 
și organizarea unor evenimente de promovare a regiu-
nilor. De asemenea, între obiectivele de viitor Asocia-
ția ROREG urmărește identificarea celor mai bune mă-

suri de creștere a capacității administrative a autorită-
ților de management din cadrul ADR-urilor, cât și a au-
torităților publice locale, în calitate de potențiali benefi-
ciari, precum și simplificarea în managementul fonduri-
lor europene.

Asociația ROREG este un organism neguvernamental 
ai căror membri fondatori sunt cele opt Agenții pentru 
dezvoltare regională, care își propune să acționeze activ 
pentru atragerea de investiții și dezvoltarea de proiecte, 
să asigure reprezentativitatea în relația cu instituțiile na-
ționale și internaționale, să susțină și să îmbunătățeas-
că atitudinea favorabilă dezvoltării regionale, în rândul 
administrației publice locale și centrale, altor instituții și 
organizații de interes public. Activitatea Asociației este 
în primul rând orientată în folosul cetățenilor din Româ-
nia, care trebuie să beneficieze în mod real de avantaje-
le oferite de atragerea de fonduri nerambursabile prin 
activitatea celor opt Agenții din țară.

Liviu Gabriel Mușat, vicepreședinte
al Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională

din România – Asociația ROREG!
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia organizează, în data de 14 

octombrie 2021, concurs pentru ocuparea 
unui post de expert în cadrul Serviciului 
Gestionare, Evaluare și Monitorizare Program, 
Direcția Autoritatea de Management POR Sud 
- Muntenia, la sediul central din municipiul 
Călărași. Contractul individual de muncă cu 
normă întreagă va fi pe durată determinată de 
12 luni din momentul amgajării.

Cerințe obligatorii 
pentru ocuparea postului:

 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență 
în una dintre următoarele ramuri de știință: științe eco-
nomice, științe juridice;

 9Minim 5 ani experiență în activități de gestionare a pro-
gramelor finanțate din fonduri europene (programare stra-
tegică și elaborare și monitorizare scheme de ajutor de stat);

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

de lucru este engleza).

Alte cerințe:
 9Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adre-
sa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la 
data de 12 octombrie 2021, ora 17.00.

Concursul se va desfășura prin susținerea unui inter-
viu de selecție cu scopul de a verifica informațiile furni-
zate de candidat în dosarul de înscriere, de a verifica va-
loarea și relevanța experienței și cunoștințele din biblio-
grafie ale candidatului.

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

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/ 
331.769, persoană de contact: Mâțu Ioana - Șef birou 
resurse umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. 
Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și do-
cumentele necesare înscrierii la concurs pot fi consul-
tate și pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiu-
nea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Biblio-
grafii concursuri angajare, link: https://www.adrmunte-
nia.ro/index.php/download_file/document/1246/Con-
curs-SGEMP-14-10-2021.rar.

Concurs în data de 14 octombrie 2021 pentru ocuparea 
unui post de expert în cadrul Serviciului Gestionare, 

Evaluare și Monitorizare Program, Direcția Autoritatea 
de Management POR Sud Muntenia, la sediul central 

din municipiul Călărași

Prima întâlnire a Grupului Extern de lucru privind elaborarea 
foii regionale de parcurs referitoare la consolidarea capacității 

administrative a autorităților publice locale
Marți, 12 octombrie 2021, începând cu ora 10:30, Agen-

ția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează 
online, prin intermediul aplicației Zoom, evenimentul „Pri-
ma Întâlnire a Grupului Extern de lucru privind elaborarea 
foii regionale de parcurs referitoare la consolidarea capa-
cității administrative a autorităților publice locale”, la care 
sunt invitați să participe, alături de membrii Grupurile de lu-
cru privind dezvoltarea inițiativelor cu impact regional, re-
prezentanți ai consiliilor județene, ai municipiilor reședință 
de județ, ai municipiilor și orașelor din regiunea de dezvol-
tare Sud – Muntenia.

Pentru următoarea perioadă de finanțare, 2021-2027, 

Regulamentul UE 2021/1060 al Parlamentului European și 
al Consiliului de stabilire a Dispozițiilor Comune, pune ac-
centul pe consolidarea capacității administrative a autorită-
ților publice locale, prin elaborarea unei foi de parcurs. Tot-
odată, în urma negocierilor și discuțiilor dintre Ministerul In-
vestițiilor și Proiectelor Europene (în calitate de coordonator 
pentru gestionarea fondurilor externe nerambursabile afe-
rente politicii de coeziune alocate României) și Comisia Euro-
peană, s-a agreat ca pentru Programele Operaționale Regi-
onale să se realizeze o foaie de parcurs la nivel regional, do-
cument cu caracter strategic, ce va include măsuri cuprinză-
toare pentru consolidarea capacității administrative.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/docs/108/bibliografii-concursuri-angajare
https://www.adrmuntenia.ro/docs/108/bibliografii-concursuri-angajare
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1246/Concurs-SGEMP-14-10-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1246/Concurs-SGEMP-14-10-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1246/Concurs-SGEMP-14-10-2021.rar
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Ionuț Gabriel VIȘAN 
• 14 ani de ctivitate 

în cadrul ADR Sud Munteni

La începutul lunii octombrie, colegul nostru Io-
nuț Gabriel VIȘAN, expert Serviciul achiziții publice 
și asistență tehnică, aniversează 14 ani de activitate 
în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia!

Cu această ocazie, te felicităm și-ți mulțumim 
pentru colegialitate și pentru competența manifes-
tată în întreaga activitate desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

Mihaela ANCUȚA 
• 13 ani de ctivitate 

în cadrul ADR Sud Munteni

În data de 1 octombrie, colega noastră Mihae-
la ANCUȚA, expert Serviciul monitorizare proiecte 
POR, împlinește 13 ani de activitate în cadrul ADR 
Sud Muntenia! 

Pe această cale, te felicităm și-ți mulțumim pen-
tru profesionalism și pentru sprijinul acordat bene-
ficiarilor din județul Argeș în implementarea pro-
iectelor derulate cu fonduri POR!

La Mulți Ani cu multe realizări!

Luiza MIȚA 
• 10 ani de ctivitate 

în cadrul ADR Sud Munteni

În data de 1 octombrie, colega noastră Luiza 
MIȚA, arhivar în cadrul Compartimentului arhivă, 
împlinește 10 ani de activitate în cadrul ADR Sud 
Muntenia! 

Pe această cale, te felicităm și-ți mulțumim pen-
tru implicare și profesionalismul manifestat în în-
treaga activitate desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu multe realizări!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 6 octombrie 2021

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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MIPE a demarat pregătirea celor 12 rute culturale
și turistice tematice finanțate prin PNRR

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență al Româ-
niei vor fi create și promovate 12 rute culturale și turistice 
tematice care vor include modernizarea sau reabilitarea 
a 225 de situri turistice cu impact național sau internațio-
nal. Pregătirea implementării acestor rute a fost demarată 
joi, 30 septembrie în cadrul unei întâlniri organizată la Mi-
nisterul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). La în-
tâlnire, alături de reprezentanții MIPE au participat cei ai 
Ministerul Culturii și ai Institutul Național al Patrimoniului.

Discuțiile s-au concentrat pe organizarea activităților 
și ceea ce trebuie făcut astfel încât investiția din PNRR să 
se desfășoare conform calendarului și rezultatele să aibă 
impactul așteptat.

Obiectivul acestei investiții este de a spori atractivita-
tea destinațiilor turistice selectate, prin dezvoltarea ru-
telor, în zonele rurale defavorizate din România și de a 

crea noi locuri de muncă.
Bugetul alocat, în total, investiției în rute culturale es-

te de 103,5 milioane euro, iar cele 12 rute tematice sunt: 
ruta castelelor, ruta curiilor, ruta culelor, traseul gastro-
nomiei tradiționale românești, ruta bisericilor fortificate, 
ruta bisericilor de lemn, ruta mănăstirilor din zona Mol-
dovei, ruta Sfântul Ladislau, traseul castrelor romane, ru-
ta cetăților, refacerea peisajului cultural din Delta Dună-
rii, ruta satelor cu arhitectură tradițională.

Siturile turistice specifice vor fi cel puțin 225 și vor 
fi selectate printr-un mecanism stabilit în componen-
ta aferentă din PNRR, pe baza capacității acestora de a 
atrage turiști internaționali și naționali și de a contribui la 
o transformare socioeconomică durabilă, în zonele rura-
le și defavorizate.

Sursa: mipe.gov.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://mipe.gov.ro


OPORTUNITĂȚI 
DE FINANȚARE

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro7

Info Regional Sud Muntenia #531
29 septembrie • 6 octombrie 2021 

Comisia Europeană a propus, la sfârșitul lunii sep-
tembrie, programul de politică digitală „Calea Europea-
nă pentru Deceniul Digital” - un plan concret de acțiuni 
care să contribuie la transformarea digitală a societății și 
economiei europene până în 2030. Fiecare țară membră 
UE ar trebui să aloce tranziției digitale cel puțin 20% din 
Mecanismul de Redresare și Reziliență, susține CE.

Cercetătorii și inovatorii din programul Next Genera-
tion Internet (NGI) pot contribui la implementarea „bu-
solei digitale”, misiunea programului NGI fiind aceea de 
a construi un internet centrat pe nevoile oamenilor, ca-
re să ajute cetățenii și companiile.

„Calea către transpunerea în realitate a deceniului di-
gital” este propunerea Comisiei de a institui un cadru de 
guvernanță pentru a se asigura că Uniunea Europeană 
își atinge obiectivele Deceniului Digital pentru 2030, ce-
le patru puncte cardinale (Busola Digitală): competențe 
digitale, infrastructură digitală, transformarea digitală a 
companiilor și digitalizarea serviciilor publice.

Pandemia a arătat rolul central pe care tehnologia l-a 
avut în construirea unui viitor prosper și sustenabil. În 
mod particular, criza a arătat diferența dintre compani-
ile puternic digitalizate și cele care încă implementează 
soluții digitale, dar și diferența dintre mediul urban bine 
conectat și cel rural, izolat. Digitalizarea oferă multiple 
oportunități noi pe piața europeană, unde mai mult de 
500.000 de joburi în domeniul securității cibernetice și 
de data experts au rămas vacante în 2020. În ton cu va-
lorile europene, „Calea europeană pentru deceniul digi-
tal” ar trebui să consolideze leadership-ul digital al UE și 
să promoveze politici digitale sustenabile, care să ofere 
mai multă putere cetățenilor și companiilor.

Acest cadru de guvernanță se va baza pe un meca-
nism anual de cooperare care va implica Comisia și sta-
tele membre. Comisia va trasa mai întâi traiectoriile UE 
preconizate pentru fiecare obiectiv împreună cu statele 
membre, care, la rândul lor, ar urma să propună foi na-
ționale de parcurs pentru atingerea obiectivelor. Progre-
sul - atât la nivelul Uniunii, cât și al statelor membre - va 
fi evaluat anual. Specific, mecanismul anual de coopera-
re pentru statele membre va include: un sistem de moni-
torizare structurat, transparent și comun, bazat pe indi-
cele economiei și societății digitale (DESI), care va permi-
te măsurarea progreselor înregistrate în direcția atingerii 
fiecăruia dintre obiectivele pentru 2030; un raport anu-
al privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digi-
tal, în care Comisia evaluează progresele înregistrate și 
formulează recomandări privind acțiunile de întreprins și 
foi strategice de parcurs multianuale privind deceniul di-

gital, în care statele membre își prezintă politicile și mă-
surile adoptate sau planificate pentru a sprijini realizarea 
obiectivelor pentru 2030. De asemenea, va fi inclus un 
cadru structurat pentru a examina și aborda domeniile 
în care nu se fac progrese suficiente, prin angajamente 
comune între Comisie și statele membre și un mecanism 
de sprijinire a implementării proiectelor multinaționale.

Comisia a identificat o listă inițială de proiecte multi-
naționale, care vizează domenii de investiții precum: in-
frastructura de date, procesoarele cu consum redus de 
energie, comunicațiile 5G, calculul de înaltă performan-
ță, comunicațiile cuantice securizate, administrația pu-
blică, tehnologia blockchain, centrele de inovare digitală 
și competențele digitale.

Proiectele multinaționale sunt proiecte la scară lar-
gă care vor contribui la atingerea acestor ținte pen-
tru transformarea digitală a Europei până în 2030. Ni-
ciun stat membru nu poate implementa aceste proiec-
te de unul singur. Astfel de proiecte vor permite state-
lor membre să lucreze împreună și să-și unifice resurse-
le pentru a construi mecanisme digitale în zonele funda-
mentale pentru a intensifica suveranitatea digitală a Eu-
ropei și pentru a grăbi recuperarea ei.

Proiectele multinaționale ar trebui să strângă investiții 
din resursele de finanțare ale UE, inclusiv din Mecanismul 
de redresare și reziliență, cât și de la statele membre. Alte 
entități publice și private pot investi în anumite proiecte.

Comisia Europeană va aloca, în perioada 2021-2022, 
fonduri în valoare de 62 milioane de euro pentru a spri-
jini inovatori de top în tehnologia Internetului în domenii 
ce țin de încredere și suveranitatea datelor pe Internet, 
motoare de căutare de încredere, Internet Architecture 
și tehnologii descentralizate, și, de asemenea, pentru o 
relație de colaborare și cooperare cât mai strânsă între 
Uniunea Europeană (UE) și SUA și UE și Canada.

Sursa: ec.europa.eu

Plan concret pentru transformarea digitală
a societății și economiei UE până în 2030
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La poalele Masivului Ciucaș, în inima satului Cheia, se 
află casa de vacanță a marelui savant român Francisc Io-
sif Rainer, transformată în muzeu din anul 2008. Este vorba 
despre Muzeul de Antropologie „Francisc Iosif Rainer”, un 
obiectiv turistic mai puțin cunoscut, dar extrem de intere-
sant, filială a Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova.

Francisc Iosif Rainer (1874 – 1944) a fost un român ta-
lentat, născut în Bucovina, care și-a dedicat viața antro-
pologiei, o știință care studiază omul, fiind considerat pă-
rintele antropologiei românești. A fost un medic apreciat, 
antropolog și membru de onoare al Academiei Române. 
De-a lungul vieții sale a lansat multe proiecte în domeniul 
antropologiei și a contribuit semnificativ la multe altele: o 
școală de antropologie în București (1926), o catedră de 
antropologie și paleontologie în cadrul Facultății de Științe 
Naturale (1930), o societate de antropologie la Cluj (1933), 
un congres internațional de Antropologie și de Arheologie 
Preistorică la București (1937), numeroase studii și cerce-
tări de specialitate. Francisc Rainer a fost căsătorit cu Mar-
ta Trancu (1875 – 1950), prima femeie chirurg din România 
și membră a Academiei de Medicină din România.

Francisc Iosif Rainer a desfășurat o muncă asiduă de 
profesor la Universitatea din Iași (profesor de anatomie 
descriptivă, începând cu anul 1913), apoi la Universita-
tea de Medicină din București (profesor de anatomie și 
embrilogie, din anul 1920), la Școala Superioară de arte 
frumoase din București (profesor de anatomie artistică, 
între 1921-1938) și la Institutul superior de educație fi-

zică din București (profesor de anatomie, kineziologie și 
antropologie (1922-1930). Un ecou al prestigiului acade-
mic deosebit al lui Francisc Rainer este recunoașterea sa 
publică, în epocă, drept Marele Profesor.

În Muzeul de Antropologie „Francisc Iosif Rainer” pu-
teți afla informații interesante despre viața și activitatea 
profesorului Rainer, despre tipologia umană sub aspecte-
le sale anatomice, fiziologice și psihice. Vizitatorii au posi-
bilitatea să urmărească filme documentare, să-și realizeze 
un profil antropologic sau bioritmul. Într-un turn de lemn, 
la ultimul etaj, omul de știință a dedicat un spațiu pasiunii 
sale pentru astronomie. Aici se află un observator astro-
nomic prin care poate fi admirat cerul, iar pe timp de zi în-
cântă privirea panorama localității Cheia și a munților în-
conjurători (Muntele Babeș-Bocu din Masivul Ciucaș, Cul-
mea Bratocea cu Vârful Ciucaș, Culmea Zăganu cu Vârful 
Gropșoarele), precum și Mănăstirea Cheia din vecinătate.

În prima încăpere, unde este amenajat biroul lui Francisc 
Rainer, situat într-un colț și scăldat de lumină naturală, se află 
un mic panou cu o fotografie a lui Francisc Rainer, îmbrăcat 
în halat alb, destul de serios și cu mâinile încrucișate, descrisă: 
„Profesorul Francisc I. Rainer (1874 – 1944) este savantul des-
chizător de drumuri în antropologia românească, creându-i 
fundamentul științific necesar studiului de teren, precum și pe 
cel instituțional. Francisc Rainer a realizat primele monografii 
antropologice sătești din antropologia mondială și a înființat 
Institutul de Antropologie din București, în 1940.”

Sursa: muzbioph.ro

Vizită la Muzeul de Antropologie
„Francisc Iosif Rainer” din Cheia

Foto: facebook.com

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://muzbioph.ro
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Mioveniul va avea, în curând, un Centru de Diagnostica-
re și Tratament Complex de Medicină Tradițională Chine-
ză. Astfel, cu sprijinul Ambasadei Republicii Populare Chine-
ze la București și prin efortul partenerilor din cadrul Spita-
lului de Medicină Tradițională al Municipiului Jinhua, Spita-
lul Orășenesc Mioveni a primit un lot de echipamente me-
dicale și accesorii, destinate exclusiv dotării și funcționării 
unui cabinet specific tratării pacienților prin metoda medi-
cinei tradiționale chinezești. Potrivit Primăriei Orașului Mio-
veni, încă din anul 2019 există semnat un Acord de Coope-
rare între Spitalul de Medicină Tradițională Chineză din Mu-
nicipiul Jinhua – provincia Zhejiang, Spitalul Orășenesc Mio-
veni și administrația locală a orașului. În baza acestui docu-
ment, urmează ca la Mioveni să se dezvolte un proiect de 
tratament, prevenire și îngrijire specifică medicinei tradițio-
nale chineze de tipul acupuncturii și moxibustiei.

Sursa: curier.ro

Centru
de diagnosticare și tratament 

medical tradițional chinez 
la Mioveni

Vineri, 1 octombrie, Consiliul Județean Dâmbovița a sem-
nat contractul de finanțare pentru cel mai important proiect 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Dâmbovița, ce va avea un impact major pentru județul 
prin amploarea lucrărilor, dar și prin numărul localităților bene-
ficiare. „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată în județul Dâmbovița” va avea un buget cu valoa-
rea totală de 449.874.319 Euro (2.225.573.245,96 lei) și va fi-
nanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 
(POIM). Investiția prevede reabilitarea, extinderea și înființarea 
de rețele noi de alimentare cu apă și canalizare în 52 de unități 
administrativ-teritoriale (UAT-uri) - comune, orașe și municipii - 
și realizarea de investiții complementare în alte 9 UAT-uri.

Sursa: cjd.ro

A fost semnat contractul 
pentru cel mai important 

proiect regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Dâmbovița

Consiliul Județean Călărași are în vedere moderni-
zarea drumului județean DJ 309 - tronsonul Bogata (DJ 
307A) – Al. Odobescu - N. Bălcescu – Zimbru (DJ 304) 
- Făurei - Dănești (DJ 303) - Nucetu (DN3) prin inter-
mediul fondurilor asigurate din Programul Național de 
Investiții „Anghel Saligny”, adoptând, în acest sens, la 
sfârșitul lunii trecute, asocierea în parteneriat cu pri-
măriile Grădiștea, Ciocănești, Al. Odobescu, Doroban-
țu, Ulmu, Frăsinet și Lupșanu.

Necesitatea investiției vine din nevoia luării unor 
masuri urgente care să asigure un climat investițional 
atractiv pentru regiune, și de sprijinire în dezvoltarea 
infrastructurii de bază.

Sursa: arenamedia.ro

Reabilitarea DJ 309, 
în atenția Consiliului 

Județean Călărași

Colegiul Național „Ion Maiorescu” este singura u-
nitate de învățământ din județul Giurgiu ce a devenit 
școală-pilot-media în cadrul programului de interven-
ție educațională în domeniul educației media inițiat, la 
începutul acestui an, de Ministerul Educației și Cercetă-
rii împreună cu Centrul pentru Jurnalism Independent.

Programul-pilot „Educație media” se adresează ele-
vilor de liceu, iar profesorii de limba și literatura româ-
nă implicați urmează cursuri de formare a competen-
țelor specifice, necesare în procesul de învățare cen-
trat pe elev.

Programul se înscrie în prioritățile Comisiei Europe-
ne, printre care se află „Mass-media europeană în de-
ceniul digital: plan de acțiune pentru sprijinirea redre-
sării și a transformării”, ce prevede că educația în do-
meniul mass-mediei ar trebui integrată în programele 
școlare pentru a le permite copiilor să utilizeze în mod 
responsabil serviciile de mass-media și să fie mai bine 
pregătiți să facă față amenințărilor impuse de violen-
ța și dezinformarea din mediul online.

Sursa: informatiadegiurgiu.ro

Colegiul Național 
„Ion Maiorescu”, 

școală-pilot-media 

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://curier.ro
http://cjd.ro
http://arenamedia.ro
http://informatiadegiurgiu.ro
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Consiliul Județean Ialomița intenționează să transfor-
me Aeroportul Alexeni într-un Centru de cercetare aero-
spațială. Conform instituției, discuțiile cu Institutul Nați-
onal de Cercetare Aerospațială sunt într-un stadiu avan-
sat, iar perspectiva accesării fondurilor europene face 
din acest proiect o investiție viabilă. Bugetul total al pro-
iectului pentru reabilitarea Aeroportului Alexeni s-ar pu-
tea ridica la valoarea totală de 150-200 milioane de euro.

În ședința din 10 septembrie 2021, consilierii jude-
țeni au aprobat cu unanimitate de voturi inițierea pro-
cedurilor legale preliminare pentru reabilitarea drumu-
lui care leagă Aeroportul Alexeni de DN2A. Lungimea 
acestui tronson de drum local este 1,5 kilometri, iar as-
faltarea drumului s-ar putea realiza în următorii 2 ani.

Sursa: independentonline.ro

Centru
de cercetare aerospațială 

la Alexeni

Consiliul Județean Prahova a votat în ședința ordinară 
a lunii septembrie proiectul privind alocarea cofinanțării 
pentru realizarea Drumului Județean (DJ) 102I, între Valea 
Doftanei (județul Prahova) și Brădet (județul Brașov). Su-
ma care va fi asigurată din bugetul județului Prahova este 
de 11.206.048,56 lei (cu TVA), defalcată pe patru ani. Ju-
dețului Brașov îi revine o cotă de finanțare de peste 14,7 
milioane de lei, restul cheltuielilor urmând să fie acoperite 
de către Compania Națională de Investiții (CNI). Valoarea 
totală este de 642.051.330 (cu TVA). Noua șosea care va 
traversa munții prin pasul Predeluș (1285m altitudine) are 
aproape 26 km, dintre care 13,2 sunt în județul Prahova.

Execuția va include lucrări ample de consolidare, 
realizarea de șanțuri și rigole betonate, construcția de 
poduri și podețe transversale, asigurarea conexiunii cu 
străzile laterale, montarea a 9,5 kilometri de parapet, 
dar și amenajarea unor parcări de scurtă durată.

Prin realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și 
modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, Județul Prahova – 
Brădet, Județul Brașov” se previzionează: fluidizarea circu-
lației pentru toate categoriile de vehicule; reducerea tim-
pului de călătorie și creșterea vitezei medii de deplasare 
pentru asigurarea legăturii; îmbunătățirea condițiilor de si-
guranță a traficului rutier; reducerea numărului de acci-
dente; reducerea emisiilor de poluanți; îmbunătățirea con-
fortului în timpul călătoriei și creșterea atractivității zonei.

Sursa: ziarulincomod.ro

A fost 
aprobată cota de cofinanțare 

a județului Prahova 
pentru realizarea 

DJ 102I Valea Doftanei 
(Prahova) – Brădet 

(Brașov)
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Primăria Comunei Drăgănești-Vlașca a anunțat că se alătu-
ră campaniei „SCCUT-Screening pentru Cancerul de Col Uterin 
și tratament precoce”, pentru a sprijini femeile din comunita-
te, cancerul fiind o boală care, ajunsă în stadiu avansat, distruge 
vieți. Astfel, luni, 11 octombrie 2021, este programată o testa-
re gratuită pentru femeile din grupele de vârstă 25-29 ani și 30-
64 ani, care vor beneficia de screening CCU primar, prin testare 
Babeș Papanicolau și testare HPV în vederea depistării leziunilor 
precursorii ale cancerului de col uterin. Informații suplimentare 
despre această activitate pot fi obținute de la compartimentul 
Asistență socială din cadrul Primăriei Drăgănești-Vlașca. Proiec-
tul este derulat de Institutul Național pentru Sănătatea Mamei 
și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” București (INSMC) în par-
teneriat cu organizațiile nonguvernamentale Asociația „Centrul 
de Dezvoltare Curriculară și Studii De Gen – FILIA”, Fundația „Re-
nașterea Pentru Educație, Sănătate și Cultură” și Centrul Romi-
lor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN.

Sursa: facebook.com

Primăria Drăgănești-Vlașca 
se alătură proiectului 

„SCCUT-Screening pentru 
Cancerul de Col Uterin și 

tratament precoce”
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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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