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Joi, 14 aprilie a.c., la sediul Consiliului 
Județean Teleorman din municipiul 

Alexandria, a avut loc în sistem hibrid (fizic și 
prin intermediul mijloacelor de comunicare 
on-line) ședința ordinară a Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională (CpDR) Sud - Muntenia.

Proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi au vizat ac-
tivitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud - 
Muntenia. Astfel, membrii CpDR au aprobat raportul de ac-
tivitate al Agenției, situațiile financiare și propunerea de dis-
tribuire a rezultatului exercițiului financiar al Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud – Muntenia pentru anul 2021 pre-
cum și devizul general actualizat și principalii indicatori tehni-
co-economici la obiectivul de investiție „Construire/amena-
jare teren ADR Sud - Muntenia, Corp A + Corp B”.

Informările realizate la finalul reuniunii au avut ca 
temă prezentarea stadiului implementării Programu-
lui Operațional Regional 2014-2020 în regiune precum 
și activitățile desfășurate de Agenție pentru pregătirea 
Programului Operațional Regional Sud - Muntenia 2021-
2027 și a documentelor conexe. Totodată, membrii Con-
siliului au fost informați cu privire la graficul de realizare 
a programului „South-Muntenia Energy Efficency for Pu-
blic Buildings Investment Programme” (SMEE-PB) în re-
giunea Sud - Muntenia, finanțat din Horizon 2020 Fra-
mework Programme for Research and Innovation, im-
plementat de Banca Europeană de Investiții (E.L.E.N.A.).

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia 
este organismul regional deliberativ, fără personalitate ju-
ridică, care este constituit și funcționează pe principii par-
teneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia. 

Consiliul are rolul de a coordona activitățile de elaborare și 
monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regio-
nală și este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la ni-
velul fiecărui județ din regiune (Argeș, Călărași, Dâmbovi-
ța, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman), după cum ur-
mează: președintele consiliului județean, reprezentantul 
consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor lo-
cale orășenești, reprezentantul consiliilor locale comunale.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia 
este o instituție neguvernamentală, non profit, de utili-
tate publică, cu personalitate juridică, care funcționea-
ză în domeniul dezvoltării regionale. Agenția este prin-
cipala organizație de nivel regional care are responsabi-
litatea și autoritatea elaborării strategiei și implementă-
rii politicilor de dezvoltare regională. Pentru îndeplinirea 
atribuțiilor sale, Agenția colaborează cu autorități ale ad-
ministrației publice centrale și locale, instituții, organis-
me, societăți comerciale, institute de cercetare, univer-
sități și alte persoane juridice și fizice din țară și străină-
tate interesate în dezvoltarea economică, socială și cul-
turală a regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia.

Prima reuniune din anul 2022 a Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Miercuri, 13 aprilie 2022, la București, a avut 
loc prima întâlnire a Rețelei Enterprise 

Europe Network din Macroregiunea 3, întâlnire 
organizată în format hibrid de către ADR București 
Ilfov, coordonatorul Consorțiul PROSME.

La eveniment, din partea ADR Sud Muntenia au partici-
pat doi reprezentanți ai Serviciului Proiecte și relații interna-
ționale, alături de reprezentanții celor 14 parteneri regionali.

În cadrul reuniunii au avut loc discuții privind obiec-
tivele, activitățile, rezultatele și livrabilele specifice EEN. 
Totodată, a fost prezentată și infrastructura IT de admi-
nistrare și animare a EEN în perioada 2022-2025.

Proiectul „PROSME – Promovarea IMM-urilor din Ro-
mânia prin intermediul Enterprise Europe Network”, este 
finanțat prin Programul pentru o Piață Unică (Single Mar-
ket Programme) și se derulează timp de 42 de luni, în pe-
rioada 1 ianuarie 2022 – 30 iunie 2025. Valoarea totală a 
proiectului este 2.362.252,50 euro, din care valoarea gran-
tului european acordat este 1.421.151,50 euro, restul de 
941.101 de euro reprezentând contribuția consorțiului.

Scopul proiectului constă în facilitarea accesului 
IMM-urilor la piețele europene și internaționale, care să 
fie orientate spre creștere, afaceri integrate și servicii de 
sprijin pentru inovare. În plus, rețeaua contribuie și la 
consolidarea competitivității și durabilității întreprinde-
rilor europene care încearcă să exploateze noile opor-
tunități apărute atât pe piața unică, cât și în țările terțe.

Luni, 12 aprilie, Agenția pentru Dezvoltare Regionala 

Sud Muntenia a semnat contractul de finanțare pentru 
implementarea proiectului PROSME, proiectul fiind im-
plementat în macroregiunea 3 de un consorțiu format 
din 14 parteneri din România, alături de Agenția de Dez-
voltare Regională Sud Muntenia fiind Agenția de Dezvol-
tare Regională București-Ilfov, Camera de Comerț și In-
dustrie Prahova, CSR BOOTIQ SRL, Asociația Ropot, Aso-
ciația Măgurele Science Park, Consiliul Național al Între-
prinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Univer-
sitatea Politehnică din București, InPULSE Partners SRL, 
10Ability.eu S.R.L., Asociația Română pentru industrie 
electronică și software (ARIES), Institutul Național de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Mașini și Instalații desti-
nate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA, Aso-
ciația INTER-BIO, IPA SA - al cărui lider de proiect este 
Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI).

Prima întâlnire a noului consorțiu PROSME

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Potrivit prevederilor HG nr. 1076/2004 
privind stabilirea procedurii de realizare 

a evaluării de mediu pentru planuri și 
programe, Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor (MMAP) a emis Avizul de mediu nr. 
87/18.04.2022 pentru Programul Operațional 
Regional (POR) Sud – Muntenia 2021-2027.

POR Sud - Muntenia 2021-2027 a fost elaborat în 
perioada 2020-2022 și cuprinde direcțiile de finanțare 
de la nivel regional care vor fi sprijinite din Fondul Eu-
ropean pentru Dezvoltare Regională în perioada 2021-
2027 la nivelul regiunii Sud - Muntenia. De asemenea, 
în paralel cu procesul de elaborare a POR Sud – Mun-
tenia 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a inițiat și a parcurs procedurile prevăzu-
te de legislația națională în domeniu (HG nr. 1076 /2004, 

OUG nr. 57/2007, Ordinul MMAP nr. 262/2020), care au 
ca obiectiv asigurarea unui nivel înalt de protecție a me-
diului, prin efectuarea unei evaluări de mediu a planuri-
lor și programelor care pot avea efecte semnificative a-
supra mediului. În urma parcurgerii procedurii de eva-
luare de mediu, conform prevederilor legale în vigoare, 
MMAP a finalizat procedura SEA prin emiterea Avizului 
de mediu nr. 87/18.04.2021 pentru POR Sud – Munte-
nia 2021-2027.

Documentele care au stat la baza emiterii avizului 
de mediu au fost publicate pe site-ul ADR Sud Munte-
nia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea POR Sud - Munte-
nia 2021-2027 > Evaluarea strategică de mediu pentru 
POR Sud - Muntenia 2021-2027, link: https://www.adr-
muntenia.ro/index.php/por-sud--muntenia-20212027/
static/1295, și pe site-ul MMAP, în secțiunea dedicată 
Programului, la adresa http://www.mmediu.ro/catego-
rie/por-sud-muntenia/394.

Programul Operațional Regional Sud – Muntenia 2021-2027
a obținut avizul de mediu

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/763/Aviz-de-mediu-nr-87-18-04-2022.pdf
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https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/763/Aviz-de-mediu-nr-87-18-04-2022.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/763/Aviz-de-mediu-nr-87-18-04-2022.pdf
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/por-sud--muntenia-20212027/static/1295
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http://www.mmediu.ro/categorie/por-sud-muntenia/394
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Concurs, în data de 27 aprilie 
2022, pentru ocuparea unui post 
de îngrijitor în cadrul Serviciului 
Administrativ, la sediul central 

din municipiul Călărași

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia organizează, în data de 

27 aprilie 2022, concurs pentru ocuparea 
unui post de îngrijitor în cadrul Serviciului 
Administrativ, 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 Candidatul să fie absolvent de studii gimnazi-

ale;
 9Minim 5 ani vechime în muncă;
 9 Capacitatea de a gestiona un volum variabil de 

muncă și de a respecta termenele.
Alte cerințe:

 9 Posesor de permis de conducere categoria B.
Dosarele de înscriere se vor transmite online, la 

adresa de e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro, sau 
se depun personal la sediul ADR Sud Muntenia din mun. 
Călărași, până la data de 26 aprilie 2022, ora 12:00.

Concursul se va desfășura prin susținerea unui 
interviu de selecție cu scopul de a verifica informa-
țiile furnizate de candidat în dosarul de înscriere, de 
a verifica experiența și cunoștințele din bibliografie 
ale candidatului.

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 27 
aprilie 2022, începând cu ora 10:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 
0242/331.769, persoane de contact: Crivăț Aurelian 
Dănuț - șef Serviciu Administrativ, e-mail adminis-
trativ@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - șef Birou Re-
surse Umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.
ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum 
și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi 
consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa 
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bi-
bliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri 
angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/down-
load_file/document/1286/Concurs-ingrijitor-apri-
lie-2022.rar.

Concurs, în data de 28 aprilie 
2022, pentru ocuparea unui post 
de electrician în cadrul Serviciului 

Administrativ, la sediul central 
din municipiul Călărași

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia organizează, în data de 

28 aprilie 2022, concurs pentru ocuparea 
unui post de electrician în cadrul Serviciului 
Administrativ, 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:
 9Candidatul să fie absolvent de învățământ obligatoriu;
 9Certificat de atestare profesională „electrician con-

structor” sau experiență profesională de minim 3 ani pe 
postul de electrician;

 9Minim 3 ani vechime în muncă;
 9 Capacitatea de a gestiona un volum variabil de 

muncă și de a respecta termenele.
Alte cerințe:

 9 Posesor de permis de conducere categoria B.
Dosarele de înscriere se vor transmite online, la 

adresa de e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro, sau 
se depun personal la sediul ADR Sud Muntenia din mun. 
Călărași, până la data de 26 aprilie 2022, ora 12:00.

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 ex-
periența și cunoștințele din bibliografie ale candidatului.

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 28 
aprilie 2022, începând cu ora 10:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 
0242/331.769, persoane de contact: Crivăț Aurelian 
Dănuț - șef Serviciu Administrativ, e-mail administra-
tiv@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - șef Birou Resurse 
Umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cu-
prinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și do-
cumentele necesare înscrierii la concurs pot fi con-
sultate 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/do-
cument/1285/Concurs-electrician-aprilie-2022.rar.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1286/Concurs-ingrijitor-aprilie-2022.rar
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https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1286/Concurs-ingrijitor-aprilie-2022.rar
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:administrativ%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:administrativ%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1285/Concurs-electrician-aprilie-2022.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1285/Concurs-electrician-aprilie-2022.rar


INFO
ADR SUD MUNTENIA

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro6

Info Regional Sud Muntenia #555
13 • 19 aprilie 2022 

Daniela Camelia TRAIAN 
• 19 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia

În luna aprilie, colega noastră Daniela Camelia TRAIAN, 
director Direcția dezvoltare și comunicare, a aniversat 
19 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvolta-
re Regională Sud Muntenia! Prilej cu care te felicităm și 
îți mulțumim pentru abilitățile de leadership și pentru 
echipa responsabilă pe care ai închegat-o în jurul tău!

La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!

Alina Raluca CRISTACHE 
• 15 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia

În această lună, colega noastră, Alina Raluca 
CRISTACHE, expert Serviciul plăți și contabilitate 
proiecte, a împlinit 15 ani de activitate!

Cu această ocazie, te felicităm și îți mulțumim 
pentru colegialitatea și dăruirea de care ai dat do-
vadă în toți acești ani!

La Mulți Ani cu multe realizări!

Mariana PĂDURARU 
• 14 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia

În data de 15 aprilie, colega noastră, Mariana 
PĂDURARU, administrator Serviciul administrativ, 
a împlinit 14 ani de activitate!

Cu acest prilej, îți transmitem sincerele noastre 
felicitări și îți mulțumim pentru solicitudinea și im-
plicarea de care ai dat dovadă în toți acești ani!

La Mulți Ani cu multe realizări!

Silviu Daniel STAN 
• 14 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia

În luna aprilie, colegul nostru, Silviu Daniel 
STAN, expert Serviciul evaluare, selecție și contrac-
tare proiecte POR, a aniversat 14 ani de activitate!

Cu această ocazie, te felicităm și îți mulțumim 
pentru priceperea și consecvența de care ai dat do-
vadă de-a lungul anilor!

La Mulți Ani cu împliniri în toate domeniile!

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 20 aprilie 2022
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Comisia Europeană a propus mircuri, 13 aprilie a.c., un 
prim cadru pentru protejarea proprietății intelectuale în ca-
zul produselor artizanale și industriale care se bazează pe ori-
ginalitatea și pe autenticitatea practicilor tradiționale din re-
giunile de unde provin. Acest cadru va include produse pre-
cum sticla de Murano, stofa tweed din Donegal, porțela-
nul de Limoges, tacâmurile din Solingen și ceramica de Bo-
leslawiec. Aceste produse au o reputație și un renume la nivel 
european și, uneori, chiar și la nivel mondial, însă până acum 
producătorii nu au dispus de o protecție a UE pentru indicați-
ile geografice care să facă legătura între originea și reputația 
produselor lor și calitatea acestora.

Pe baza succesului sistemului de indicații geografice pen-
tru vin, pentru băuturile spirtoase și pentru produsele agrico-
le, Comisia urmărește, prin propunerea de regulament pre-
zentată, să permită producătorilor să protejeze produsele ar-
tizanale și industriale asociate cu regiunea lor, precum și cu-
noștințele lor de specialitate tradiționale, cu efecte în Euro-
pa și în afara acesteia. Regulamentul prevede o protecție a 
UE pentru indicațiile geografice, ceea ce va facilita recunoaș-
terea de către consumatori a calității produselor respective, 
aceștia putând astfel face alegeri în cunoștință de cauză. El va 
ajuta la promovarea, la atragerea și la păstrarea competențe-
lor și a locurilor de muncă în regiunile europene, contribuind 
la dezvoltarea economică a acestora. Propunerea ar asigura, 
de asemenea, faptul că produsele artizanale și industriale tra-
diționale sunt plasate pe picior de egalitate cu indicațiile geo-
grafice protejate care există deja în domeniul agricol. 

Regulamentul propus va institui o protecție la nivelul UE 
a indicațiilor geografice de produse artizanale și industriale 
pentru a-i ajuta pe producători să protejeze și să asigure res-
pectarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra pro-
duselor lor în întreaga UE. Noul regulament va facilita, de a-
semenea, luarea de măsuri împotriva produselor contrafăcu-
te, inclusiv a celor vândute online. El va aborda măsurile de 
protecție fragmentate și parțiale care există în prezent la ni-
vel național.

Va permite o înregistrare simplă și eficientă din punctul de 
vedere al costurilor a indicațiilor geografice de produse arti-
zanale și industriale, prin instituirea unui proces de depune-
re a cererilor pe două niveluri. Acest lucru ar necesita ca pro-
ducătorii să își depună cererile de indicații geografice la au-
toritățile desemnate ale statelor membre, care vor transmi-
te apoi cererile aprobate către Oficiul Uniunii Europene pen-
tru Proprietate Intelectuală (EUIPO), spre a fi evaluate și apro-
bate de către acesta. În cazul statelor membre care nu dis-
pun de o procedură națională de evaluare va exista și o pro-
cedură de depunere a cererilor direct la EUIPO. De aseme-
nea, propunerea oferă producătorilor posibilitatea de a de-

clara pe propria răspundere conformitatea produselor lor cu 
caietele de sarcini ale produselor, ceea ce face ca sistemul să 
fie mai simplu și mai puțin costisitor.

Va permite compatibilitatea deplină cu protecția interna-
țională a indicațiilor geografice, dând producătorilor de indi-
cații geografice artizanale și industriale înregistrate posibilita-
tea de a-și proteja produsele în toate țările semnatare ale Ac-
tului de la Geneva privind denumirile de origine și indicațiile 
geografice sub tutela Organizației Mondiale a Proprietății In-
telectuale (OMPI), la care UE a aderat în noiembrie 2019 și 
care include indicațiile geografice de produse artizanale și in-
dustriale. În același timp, va fi acum posibil să se protejeze în 
UE indicațiile geografice corespunzătoare din țări terțe.

Va sprijini dezvoltarea regiunilor rurale și a altor regi-
uni ale Europei, oferind stimulente producătorilor, în special 
IMM-urilor, pentru a investi în noi produse autentice și pen-
tru a crea piețe de nișă. Regulamentul propus va contribui, 
de asemenea, la păstrarea competențelor unice care, în caz 
contrar, ar putea să dispară, în special în regiunile rurale și mai 
puțin dezvoltate ale Europei. Regiunile ar beneficia de repu-
tația noilor indicații geografice. Acest lucru poate contribui la 
atragerea turiștilor și la crearea de noi locuri de muncă de î-
naltă calificare în aceste regiuni, stimulând astfel redresarea 
lor economică.

Propunerea prezentată este o urmare a Planului de acțiu-
ne privind proprietatea intelectuală adoptat în noiembrie 
2020, în cadrul căruia Comisia a anunțat că va lua în conside-
rare fezabilitatea unui sistem de protecție la nivelul UE a in-
dicațiilor geografice pentru produsele artizanale și industria-
le. Aceasta s-a bazat pe solicitări din partea producătorilor, a 
autorităților regionale, a Parlamentului European și a Comite-
tului Regiunilor, care au cerut Comisiei să creeze un cadru de 
reglementare pentru protejarea produselor artizanale și in-
dustriale. În noiembrie 2019, aderarea UE la Actul de la Ge-
neva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origi-
ne și indicațiile geografice, un tratat administrat de Organiza-
ția Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), a dat un nou 
impuls acestei inițiative.

Legislația actuală a Uniunii protejează indicațiile geogra-
fice pentru produse agricole, pentru produse alimentare și 
pentru vinuri. Propunerea prezentată astăzi ar crea un sistem 
de protecție complementar, vizând de asemenea un nivel ri-
dicat de protecție a proprietății intelectuale, o mai bună in-
formare a consumatorilor și stimularea redresării la nivel re-
gional. Noul sistem va oferi același nivel de protecție ca sis-
temul de indicații geografice existent, ținând în același timp 
seama de caracterul diferit al produselor artizanale și indus-
triale.

Sursa: ec.europa.eu

Comisia consolidează protecția produselor artizanale 
și industriale europene în UE și în afara acesteia

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://ec.europa.eu/growth/publications/regulation-geographical-indications-documents_en
https://ec.europa.eu/growth/publications/regulation-geographical-indications-documents_en
http://ec.europa.eu
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Comisia Europeană (CE) a propus o modificare legis-
lativă a Fondului european pentru pescuit și afaceri ma-
ritime 2014-2020 (FEPAM), care ar permite măsuri supli-
mentare de criză pentru a sprijini sectoarele pescuitului 
și acvaculturii din UE în contextul invadării Ucrainei de 
către Rusia. Propunerea completează primul pachet de 
măsuri de criză adoptat la 25 martie în cadrul Fondului 
european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultu-
ră (FEAMPA) și cuprinde compensații financiare pentru 
costurile suplimentare, pentru pierderile de venit și pen-
tru depozitarea produselor, precum și pentru încetarea 
temporară a activităților de pescuit în cazul în care aces-
tea sunt în prezent periculoase.

Virginijus Sinkevičius, comisarul pentru mediu, ocea-
ne și pescuit, a afirmat: „Sectoarele pescuitului și acva-
culturii sunt puternic afectate de războiul din Ucraina. 
Există încă resurse financiare disponibile în cadrul FE-
PAM. Prin această propunere, oferim statelor membre 
posibilitatea de a le realoca unor măsuri specifice care să 
atenueze impactul socioeconomic al crizei.”

Utilizarea fondurilor rămase din perioada 2014-2020 
pentru a oferi sprijin în contextul crizei

Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei a dus 
la creșterea prețurilor la energie și la materii prime, gene-
rând costuri de exploatare suplimentare foarte ridicate și 
reducând marjele de profit în sectoarele pescuitului, ac-
vaculturii și prelucrării fructelor de mare. Războiul a con-
dus, de asemenea, la o întrerupere preventivă a activită-
ților de pescuit în anumite zone. După adoptarea propu-
nerii de astăzi, statele membre vor avea posibilitatea de 
a acorda rapid sprijin financiar pentru costurile suplimen-
tare și pierderile economice generate de criză, în special:

• compensații financiare pentru încetarea temporară 
a activităților de pescuit în cazul în care agresiunea mi-
litară a Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol securi-

tatea operațiunilor de pescuit. Această compensație nu 
este supusă plafonului financiar și duratei maxime stabi-
lite pentru celelalte cazuri de încetare temporară.

• compensații financiare acordate organizațiilor de 
producători care depozitează produse pescărești sau 
de acvacultură în conformitate cu mecanismul de sto-
care prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 (or-
ganizarea comună a piețelor).

• compensații financiare acordate operatorilor din 
sectorul pescuitului și acvaculturii (inclusiv sectorul pre-
lucrării) pentru pierderile de venit și pentru costurile su-
plimentare suportate de aceștia ca urmare a perturbării 
pieței cauzate de agresiunea militară a Rusiei împotriva 
Ucrainei și a efectelor acesteia asupra lanțului de aprovi-
zionare aferent produselor pescărești și de acvacultură.

Propunerea introduce aceste scheme de compensa-
re în măsurile existente ale FEPAM pentru a facilita pu-
nerea lor în aplicare rapidă, și, de asemenea, mecanisme 
de flexibilitate pentru a facilita punerea în aplicare rapi-
dă a acestor noi măsuri:

• o procedură simplificată de modificare a progra-
melor operaționale ale statelor membre în ceea ce pri-
vește introducerea acestor măsuri, inclusiv realocarea 
resurselor financiare.

• eligibilitatea retroactivă a cheltuielilor începând cu 
24 februarie 2022 pentru aceste măsuri.

• posibilitatea realocării către noile măsuri legate de 
criză a cuantumurilor fixe rezervate inițial pentru anu-
mite măsuri FEPAM (controlul și asigurarea respectării 
legislației, colectarea de date).

Aceasta este o propunere legislativă care va trebui 
să fie adoptată de Parlamentul European și de Consiliu, 
prin procedura legislativă ordinară, înainte de a putea in-
tra în vigoare.

Sursa: ec.europa.eu

Al doilea pachet de măsuri de criză
pentru sprijinirea sectoarelor pescuitului și acvaculturii

Foto: pixabay.com

https://www.adrmuntenia.ro
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„Simfonia Lalelelor”, evenimentul emblematic al Piteș-
tiului, a ajuns la ediția cu numărul 45. Festivalul a revenit, în 
acest an, într-o ediție inedită, organizată în mijlocul naturii, în 
Parcul Lunca Argeșului, unde au fost plantați, pentru bucu-
ria localnicilor și a turiștilor, aproximativ 60.000 de bulbi de 
lalea. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc vineri, 
15 aprilie, la ora 12:00, cu inaugurarea expoziției dendro-flo-
ricole internaționale „Simfonia Lalelelor”, urmată de un spec-
tacol în aer liber al Filarmonicii Pitești. Vedeta ediției din acest 
an a fost laleaua ce poartă numele orașului, Tulipa Pitești.

Au onorat invitația primarului Cristian Gentea ambasadori, 
reprezentanți ai Guvernului, parlamentari, oameni de afaceri, 
reprezentanți ai mediului academic și aleși locali și județeni, la 
eveniment fiind prezenți și Liviu Mușat, directorul general al 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Mire-
la Tache, directorul Direcției economice a ADR Sud Muntenia.

Cea de-a 45-a ediție a expoziției dendro-floricole „Sim-
fonia Lalelelor” a pus în valoare măiestria și originalitatea 
creațiilor artiștilor florali care au participat la evenimentul 
organizat în Parcul Lunca Argeșului, în perioada 15-17 apri-
lie 2022. Tematica expoziției din acest an a fost „Bloom of 
Hope / Înflorirea speranţei”, iar, în cadrul acesteia, vizitato-
rii au putut admira parcul, aranjamente florale, plante or-
namentale la ghiveci, material dendro-floricol, accesorii de-
corative, mobilier urban pentru parcuri și grădini și au avut 
posibilitatea de a-și achiziționa produse pentru casă și gră-
dină, din târgul de flori. Standurile în care și-au expus cre-
ațiile floriști din țară și de peste hotare, spațiul pentru con-
ferințe, workshop-uri și lansări de carte, spațiul promoțio-
nal și cel dedicat interviurilor de presă, au fost reunite în pa-
vilionul expozițional, iar în afara acestuia, au fost amplasa-
te standuri cu flori și material dendro-floricol de vânzare – 
Târgul de flori al festivalului. Universitățile piteștene, pre-
cum și floriști cu experiență din Olanda, au participat la ex-

poziție și la activitățile din spațiul de conferințe. Timp de 
trei zile, tradiționala expoziție dendro-floricolă cu participa-
re internațională a oferit vizitatorilor ocazia să admire cre-
ațiile floriștilor cu experiență și mini-grădini amenajate de 
copiii școlilor din Pitești. Transportul la „Simfonia Lalelelor”, 
în toate cele trei zile ale festivalului, a fost gratuit. „Simfo-
nia Lalelelor” 2022 a fost gândită ca un eveniment al tutu-
ror piteștenilor, în care fiecare, indiferent de vârstă, să regă-
sească modalități de a savura cele trei zile de sărbătoare ale 
Orașului Lalelelor: în toată zona dedicată festivalului florilor 
a fost organizat un circuit al activităților de timp liber, de la 
platoul din fața parcului, pe alei, până la amfiteatrul din spa-
te. Astfel, ediția din acest an a inclus, pe lângă manifestări-
le deja tradiționale - expoziția și târgul de flori, evenimen-
te culturale (conferințe, lansări de carte etc.) și de divertis-
ment, zonă de food, spectacole în aer liber - și atracții noi, 
inclusiv pentru cei mici. O surpriză pentru copii și părinți a 
fost parcul tematic – expoziție științifico-educațională „Di-
no Park”, localizată în aer liber, cu peste 40 de exponate de 
dinozauri animatronici de ultimă generație, ce emit sunete, 
respiră și se mișcă! Expoziția a fost deschisă cu prilejul Sim-
foniei Lalelelor și va rămâne în Parcul „Lunca Argeșului” pâ-
nă la sfârșitul lunii mai.

„Simfonia Lalelelor” - trei zile de sunet și culoare la Pitești

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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A fost inaugurat oficial noul sistem de alimentare 
cu apă din comuna Șuici, sat Valea Calului. Astfel, 60 
de gospodării din acest sat au acum apă potabilă la ro-
binet, prin proiectul „Sistem centralizat de alimentare 
cu apă în satul Valea Calului din comuna Șuici”, finan-
țat prin PNDL II. Comuna Șuici are aproape 50 de kilo-
metri de rețea de apă potabilă, la care sunt branșate 
peste 700 de gospodării. Valoarea investiției este de 
1.950.000 lei, fără TVA, (19,5 miliarde lei vechi). Vor fi 
60 de gospodării branșate la bazinul cu o capacitate de 
100 mc. Doar în acest an, Consiliul Județean Argeș a 
alocat pentru proiectele aflate în implementare în co-
muna Șuici peste 504.000 lei, pentru proiectul privind 
alimentarea cu apă în satul Valea Calului, pentru mo-
dernizare drumuri în satele Șuici și Rudeni, pentru gră-
dinița cu program prelungit și After – School.  

Sursa: bitpress.ro

60 de gospodării
din comuna Șuici, racordate
la rețeaua de apă potabilă

Grădina de vară a orașului Pucioasa, aflată într-un 
stadiu avansat de degradare, va fi complet reabilitată 
și transformată într-un centru multifuncțional.

Compania Națională de Investiții a lansat în aceas-
tă săptămână procedura de achiziție publică pentru 
obiectivul „Construire așezământ cultural, Str. Avram 
Iancu, nr. 19, oraș Pucioasa”. Valoarea totală a investi-
ției este 5.140.237 lei. Data limită de depunere a ofer-
telor este 26 aprilie 2022, iar data limită de finalizare a 
evaluării este 26.05.2022.

După finalizarea lucrărilor Grădina de vară va avea o 
sală de spectacole cu 400 de locuri și acoperiș retrac-
tabil, cu săli multifuncționale, pretabile la diverse eve-
nimente culturale.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Grădina de vară
din Pucioasa devine un spațiu modern 

pentru recreere

A fost semnat contractul de furnizare echipamente și 
sistem bike-sharing în cadrul proiectului „Sporirea gra-
dului de mobilitate al populaţiei prin introducerea unui 
sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu sta-
ţii inteligente automatizate de biciclete în municipiul Că-
lărași”, finanțat prin Programul Operațional Regional 
(POR) 2014-2020, Axa Prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltă-
rii urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e - „Promo-
varea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele 
urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimo-
dale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pen-
tru atenuare”, Obiectivul Specific 4.1 - „Reducerea emisi-
ilor de carbon în municipiile reședinţă de judeţ prin inves-
tiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. 
În valoare de 5.693.912,02 lei (TVA inclus), cu o cofinan-
țare asigurată de Municipiul Călărași de 2% (113.878,24 
lei), contractul însemnând furnizare, montaj și punere în 
funcțiune echipamente, se întinde pe o perioadă de 12 
luni. Contractul de finanțare a fost semnat pe 30 aprilie 
2020, iar proiectul va acoperi rețeaua urbană continuă 
de piste de biciclete, ce va uni punctele terminale ale că-
ii principale rutiere a municipiului - str. Prel București și 
București – cu pistele realizate independent de alte in-
vestiții în infrastructură, asigurând conexiuni cu zone de 
agrement și puncte de interes turistic și de importanță 
locală ale municipiului Călărași. Pentru toate cele 19 sta-
ții de biciclete sunt prevăzute tot atâtea stații de ando-
care, simple sau duble, cu încărcare unidirecțională.

Sursa: facebook.com

Echipamente
și sistem bike-sharing

pentru municipiul Călărași

Guvernul de la Sofia a adoptat, joi, 14 aprilie, draftul 
acordului cu România pentru trecerea frontierei de la 
Ruse-Giurgiu cu feribotul. Punctul de frontieră va de-
servi pasagerii și autovehiculele transportate cu feribo-
tul între orașele Ruse și Giurgiu. Deschiderea punctului 
de control va crea condiții pentru reluarea liniei de fe-
ribot Ruse – Giurgiu, care va ajuta la depășirea dificul-
tăților transportului transfrontalier de pasageri și măr-
furi între Bulgaria și România și va ușura semnificativ 
traficul la frontiera bulgaro-română. Restabilirea trece-
rii cu feribotul a fost decisă de guvernele de la Sofia și 
București pe data de 28 ianuarie a.c., serviciul de feri-
bot fiind reluat după o întrerupere de peste 30 de ani.

Sursa: spotmedia.ro

Linia de feribot
dintre Giurgiu și Ruse, reînființată

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Foto: ziareromania.ro
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Clădirea în care va funcționa cel mai modern bloc 
operator din Bărăgan va fi gata până la sfârșitul lunii 
august 2022. Constructorul a dat asigurări că până la 
termen, construcția de la spitalul din Slobozia va fi ridi-
cată integral.Valoarea investiției este de 75,7 milioane 
de lei și, conform Consiliului Județean Ialomița, noua 
construcție va avea o suprafață desfășurată de 6.224 
de mp, cu un regim de înălțime P+3.

Până în prezent, au fost instalate armături pentru 
fundația clădirii, iar constructorul estimează că în urmă-
toarele trei săptămâni va finaliza turnarea fundațiilor.

Proiectul este finanțat prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală (PNDL) și are o valoare totală de 
75.762.426,24 lei cu TVA, din care județul Ialomița va 
contribui cu suma de 22.458.186,45 lei cu TVA, în a-
ceastă sumă fiind inclusă și dotarea cu aparatura me-
dicală.

Sursa: adevarul.ro

Blocul operator
al spitalului județean din Slobozia 

va fi gata în această vară

Două biblioteci publice locale din județul Teleorman 
se alătură proiectului CODE Kids – Programează viito-
rul comunităţii tale, un program gratuit derulat de Fun-
dația Progress, care se adresează copiilor cu vârste cu-
prinse între 10-14 ani în vederea dezvoltării de compe-
tențe de programare vizuală și STEM (Știință, Tehnolo-
gie, Inginerie, Matematică). Până acum au participat la 
cursuri peste 4.600 de elevi de la lansarea proiectului 
în 2017. În cei doi ani de program, elevii vor avea acces 
la noile tehnologii și la instruiri gratuite oferite de pro-
fesioniști în domeniu, vor crea aplicații mobile, vor în-
văța să programeze roboței, își vor dezvolta cunoștin-
țele de matematică, logică și limba engleză și vor des-
coperi cât e de frumos să lucreze în echipă.

Programul CODE Kids este activ în comunități rurale 
și în orașe mici din 33 de județe. 

Copiii înscriși la cluburile de la Biblioteca Comuna-
lă Peretu și Biblioteca Comunală Troianul lucrează săp-
tămânal și își fac temele cu seriozitate, participă activ 
la cursuri și sunt hotărâți să deprindă tainele limbaje-
lor de programare. Crearea unei adrese personale de 
e-mail, stabilirea numelui și crearea logo-ului echipei, 
jocuri de cunoaștere și lecții introductive pe platforma 
code.org au fost primii pași pe care copiii de gimnaziu 
i-au făcut în proiect.

Sursa: liberinteleorman.ro

Programare
și robotică gratuit pentru copiii 

din Troianul și Peretu

IALOMIȚA

TELEORMAN

Conducerea Consiliului Județean Prahova i-a invitat 
la mijlocul lunii aprilie, în cadrul unei întâlniri interacti-
ve pe toți factorii implicați sau care ar putea contribui 
la dezvoltarea localităților unde există importante su-
prafețe de viță-de-vie și crame. În februarie 2022, ale-
șii județeni au aprobat constituirea Asociației de Dez-
voltare Intercomunitară (ADI), prin asocierea Județu-
lui Prahova cu localitățile Urlați, Boldești – Scăeni, Mi-
zil, Bucov, Valea Călugărească, Ceptura, Gura Vadu-
lui, Lapoș, Sângeru, Starchiojd, Cărbunești, Tătaru, Că-
lugăreni, Vadu Săpat, Predeal-Sărari, Drajna, Fântâne-
le, Plopu, Bătrâni și Jugureni. Rolul principal al acestei 
asociații este de atragere de fonduri menite să dezvol-
te domeniul vini-viticol din Prahova, să îmbunătățeas-
că nivelul de trai în comunitățile amintite, dar și pro-
movarea unui turism tematic.

În acest sens, CJ propune un parteneriat public-pri-
vat, prin care reprezentanți ai autorităților locale cu-
prinse în acest A.D.I, producători de vinuri, oenologi, 
împreună cu specialiști ai Institutului de Cercetare a 
Calității Vieții (ICCV) să facă front comun, să identifice 
principalele investiții care trebuie să făcute în viitorul 
apropiat, precum și soluțiile pe termen mediu și lung 
pentru dezvoltarea unitară a zonei.

Sursa: infoploiesticity.ro

Inițiative
pentru dezvoltarea domeniului 

vini-viticol din Prahova

PRAHOVA

Foto: codekids.ro
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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. 52-54, 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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Data publicării 20 aprilie 2022

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.

Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

mailto:comunicare%40adrmuntenia.ro?subject=Solicitare%20informa%C8%9Bii%3A%20
https://regio.adrmuntenia.ro

