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Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
sa reunit în ședință ordinară la Manasia, județul Ialomița

În data de 12 decembrie a avut loc în comuna Ma 
nasia, județul Ialomița, ultima ședință ordinară a Con
siliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
(CpDR) din acest an.  

Întâlnirea, desfășurată sub conducerea președin 
telui CpDR, Victor Moraru, președintele Consiliului Ju 
dețean Ialomița, a avut pe ordinea de zi, spre aprobare, 
cinci proiecte de hotărâre cu privire la activitatea Agen 
ției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.  

De asemenea, au fost realizate informări cu refe
rire la stadiul implementării Programului Operațional 
Regional 20142020 (POR), precum și la stadiul plani
ficării viitoarei perioade de programare. Nu în ultimul 
rând, au fost prezentate măsurile întreprinse de Agen 
ție pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul CpDR. 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia este organismul regional deliberativ, fără perso
nalitate juridică care este constituit și funcționează pe 
principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare 
Sud Muntenia, în scopul coordonării activităților de ela 
borare și monitorizare ce decurg din politicile de dez
voltare regională.  

CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de mem 
bri, câte patru de la nivelul fiecărui județ din regiunea 
noastră (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, 
Prahova și Teleorman), după cum urmează: președin 
tele consiliului județean, reprezentantul consiliilor lo
cale municipale, reprezentantul consiliilor locale orășe 
nești, reprezentantul consiliilor locale comunale.
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ADR Sud Muntenia la întâlnirea rețelelor 
de informare și asistență ale Uniunii Europene

În data de 6 decembrie 2019, un expert 
al Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Sud Muntenia a participat la 
întâlnirea rețelelor de informare și 
asistență ale Uniunii Europene, 
desfășurată la sediul Comisiei Europene 
din București. Evenimentul a fost 
organizat de către Rețeaua Europe Direct 
din București. 

Principalul obiectiv al întâlnirii a fost dialogarea 
cu privire la activitățile pe care fiecare rețea europeană 
le desfășoară și cu privire la eventualele evenimente 
care ar putea fi organizate în parteneriat, în vederea 
u nei colaborări mai strânse între rețele. 

La această întâlnire au participat reprezentanți ai 
Rețelei Europe Direct din București, Ministerul Edu ca 
ției (Rețeaua NARIC  Centrele Naționale pentru Recu 
noașterea Academică și Informare), Euroguidance RO
MÂNIA (Institutul de Științe ale Educației), Biroului Euro pa 
Creativă România  Ministerul Culturii, Rețelei SOLVIT 
România, Autorității Naționale de Calificări – Rețeaua Eu 
ropass, Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Mun 
că – Rețeaua EURES, Rețelei de multiplicatori Eurodesk 
România, Rețelei Eurydice – promovarea, înțelegerea, 
cooperarea, încrederea și mobilitatea la nivel european 
și internațional, CCINA – Consorțiul ERBSN, Rețelei EEN. 

Din partea Reprezentanței Comisiei Europene a par 
ticipat la această întâlnire doamna Ioana Marchiș, șef 
al Departamentului Comunicare, ce a susținut inițiativa 
Comisiei Europene cu privire la o colaborare mai strân 
să între rețele. 

În prima parte a întâlnirii fiecare participant sa 
prezentat și sia expus tipul de activitate în cadrul re 
țelei din care face parte. De asemenea, colegii de la re 
țeaua Europe Direct au prezentat evenimentele viitoa 
re pe care le vor organiza, unde celelalte rețele ar pu tea 
participa, în cazul în care există interese comune. O 
pro punere de colaborare între rețele ar putea fi parti
ciparea tuturor rețelelor la Ziua Europei din 9 Mai 2020 
(Parcul Colțea), la care fiecare rețea să aibă un stand de 
prezentare a materialelor de informare si publicitate.
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DE FINANțARE

INTERREG EUROPE: Comitetul de Monitorizare 
și Comitetul de Programare

În perioada 1011 decembrie 2019, au avut loc, 
la Helsinki (Finlanda), cea dea XIa reuniune a Comi
tetului de monitorizare (CM) a Programului de coope
rare interregională INTERREG EUROPE, precum și pri 
ma reuniune a Comitetului de programare (CP) a 
viitorului program INTERREG EUROPE 20212027. 

Cele mai importante decizii au constat în actuali
zarea Manualului programului, în conformitate cu pre
vederile Regulamentului general privind protecția da
telor, și aprobarea termenilor de referință pentru 
eva luarea de program care va avea loc în cursul anului 
2020. 

Primul CP formal INTERREG EUROPE 20212027 
a abordat caracteristicile principale, scopul, obiectivele 
și tipurile de acțiuni care vor fi sprijinite de viitorul pro 
gram. Cu ocazia reuniunii, reprezentanții statelor parte 
nere au participat la o sesiune de tip brainstorming pri 
vind stabilirea caracteristicilor principale ale viitorului 
program. De asemenea, a fost adoptat Regulamentul 
de procedură care prevede adoptarea deciziilor CP prin 
votul majorității de 5/6 dintre membri și prin consens, 
în cazul deciziilor importante precum stabilirea obiec
tivelor strategice, decizii cu impact financiar sau apro
barea variantei finale a programului de cooperare. 

Un punct important de pe agendă a fost legat de 
realizarea unei mai bune sinergii între cele 4 programe 
de cooperare interregională europeană (INTERREG EU
ROPE, URBACT, INTERACT și ESPON) în perioada 2021
2027. Secretariatul Comun (SC) INTERREG EUROPE a pre 

zentat, în acest sens, un document aprobat la nivelul ce 
lor 4 programe, care demonstrează caracteristica unică 
a fiecărui program și pune accentul pe sinergiile dintre 
acestea. Cele patru programe se angajează să se infor 
meze reciproc cu privire la procesul lor de programare 
în mod regulat și stabilesc includerea în Programul lor 
de cooperare a referințelor la celelalte programe pen
tru eliminarea eventualelor suprapuneri. 

Reprezentanții Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației au solicitat Secretariatului 
Comun să elaboreze un document care să cuprindă 
tipul de sprijin tematic sau procedural pe care progra
mele de cooperare interregională îl vor acorda pro
gramelor operaționale naționale, precum și clarificarea 
legată de care program va asigura capitalizarea rezul
tatelor proiectelor de cooperare teritorială europeană 
în programele naționale. 

Următoarea reuniune a Comitetului de Progra
mare INTERREG EUROPE 20212027 va avea loc la Bru 
xelles, în data de 5 martie 2020, iar la Dubrovnik, Croa 
ția, în data de 10 iunie 2020 va avea loc Comitetul de 
Monitorizare. Tot la Dubrovnic, sub auspiciile Președi
nției croate a Consiliului UE, va avea loc evenimentul 
anual dedicat cooperării interregionale europene Eu‐
rope let’s cooperate, în data de 9 iunie 2020, eveni
ment prin care programul INTERREG EUROPE se va ală 
tura, în anul 2020, sărbătoririi a 30 de ani de cooperare 
teritorială europeană. 

Sursa: mdrap.ro

Sursă foto: Facebook

http://mdrap.ro
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TURISM 
ÎN SUD MUNTENIA

Repere de spiritualitate în Sud Muntenia: 
Mănăstirea Dealu

Pentru că în luna decembrie reperele 
istorice naționale se întrepătrund cu 

cele spirituale, turiștilor din Sud 
Muntenia le propunem o destinație 
adecvată, cu multiple valențe: 
Mănăstirea Dealu. Situată în apropierea 
municipiului Târgoviște, biserica, alături 
de întregul ansamblu arhitectural, 
îmbogățește patrimoniul cultural 
românesc, numărânduse printre cele 
mai vechi ctitorii românești. 

Edificiul a fost ridicat în perioada 14991501 de 
Ra du cel Mare, domnitor al țării Românești între anii 
1495 1508, pe locul unui mai vechi locaș de cult. Ast
fel, potrivit surselor, prima biserică datează, cu apro 
ximație, de la sfârșitul secolului al XIVlea – începutul 
secolului al XVlea, din timpul domniei lui Mircea cel 
Bătrân. În acest loc, Radu cel Mare a construit o mă rea 
ță biserică din cărămidă, placată cu piatră și împodo bi 
tă întro manieră aparte. 

Ctitoria a fost luată ca exemplu de Neagoe Basa
rab, pentru ridicarea bisericii episcopale din Curtea de 
Argeș, doar că sobrietatea clasică a decorațiilor întâl
nite la Mănăstirea Dealu a fost abandonată în favoarea 
încărcăturii stilistice de tip baroc, preferate de contem 
poranii și urmașii lui Neagoe Basarab. 

Din vechiul ansamblu al mănăstirii, singurul corp 
arhitectural care sa păstrat este Biserica „Sf. Nicolae”, 
unul din cele mai importante monumente ale Evului 
Mediu din țara Românească. Dispusă pe un plan triconc 
(plan de biserică înscriind trei abside opuse intrării, ra 
cordate între ele prin intermediul unui dreptunghi), clă 
direa bisericii are proporții zvelte: ea măsoară 21 de me 
tri în lungime și 8 metri în lățime, având o înălțime de 
24 m (fără acoperiș). Pe lângă tradiționala turlă de de
asupra naosului, aici apar pentru prima oară două 
turle pe traveea pronaosului prelungit. Fațadele bise
ricii sunt placate în întregime cu piatră albă fățuită și 
decorate în două registre cu arcaturi. Acest sistem de 
decorare în două registre, separate de un brâu median, 
va caracteriza multe dintre bisericile de cărămidă zidite 
în cursul secolului al XVIlea în țara Românească. Brâul 
orizontal din piatră, care, întrucât împarte fațada în do 
uă jumătăți orizontale relativ egale, se mai numește și 
brâu median, este format aici din trei mănunchiuri de 
toruri sau profiluri semicirculare. 

Pe lângă valențele generate de importanța istorică 

și arhitecturală, Mânăstirea Dealu se impune și drept 
una dintre cele mai mari necropole domnești, dar și un 
reper important pentru dezvoltarea culturii românești 
datorită tipăriturilor realizate. Astfel, aici a fost tipărită 
prima traducere cunoscută în limba slavonă (1647) a 
lucrării de ascetică medievală „De Imitatio Christi” de 
Thomas a Kempis, grație boierului cărturar Udriște Năs 
turel. Este de subliniat faptul că în prefața adresată mi 
tropolitului Varlaam al Moldovei se arată, printre altele, 
înrudirea dintre limbile latină și română. De asemenea, 
trebuie amintit faptul că în timpul domniei lui Matei 
Basarab a fost oficial introdusă limba română în sluj
bele religioase.  

Sursa: ro.orthodoxwiki.org, manastireadealu.ro

http://ro.orthodoxwiki.org
http://manastireadealu.ro
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Automobile Dacia 
susține învățământul dual!

În luna aceasta, elevii și cadrele didactice din 
Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni au pri 
mit din partea Automobile Dacia un cadou inedit: un 
robot care poate să îndeplinească numeroase ope 
rații prin intermediul cărora sprijină în mod direct ac 
tivitatea elevilor și a cadrelor didactice. Robotul inclu 
de tehnologii de ultimă generație care se regăsesc și 
pe liniile de fabricare Dacia, astfel încât elevii să se poa 
tă obișnui cu acest tip de dotări tehnice. 

Sursa: ziartopdearges.ro

ARGEȘ

Parteneriat 
pentru un nou proiect 

destinat muzeelor 
din zona 

transfrontalieră
Instituțiile educaționale, de cultură precum și ofi 

ciile de turism vor fi beneficiarii unui nou proiect trans 
frontalier. În acest sens, Muzeul Dunării de Jos împre 
ună cu instituții de cultură din România și Bulgaria, 
lucrează la o nouă aplicație finanțată în cadrul Pro
gramului Interreg VA RomâniaBulgaria, „Mediul live, 
interactiv și virtual pentru muzeele din zona transfron ‐
talieră a Dunării de Jos între România și Bulgaria”.  

Proiectul va fi implementat de Universitatea din 
Ruse „Angel Kanchev”, alături de Muzeul Dunării de 
Jos Călărași, Muzeul Regional de Istorie Ruse, Muzeul 
Regional de Istorie Silistra și Muzeul Regiunii Porților 
de Fier.  

Prin intermediul acestui demers se dorește va
lorificarea moștenirii naturale și culturale a zonei 
transfrontaliere dintre România și Bulgaria, în con
textul în care, dea lungul Dunării, multe siteuri sunt 
incluse în Natura 2000 și în listele UNESCO. 

Proiectul are un buget de 479.655,05 euro, din 
care peste 400 de mii de euro provin din Fondul Eu
ropean de Dezvoltare Regională. 

Sursa: Călărași2web

CĂLĂRAȘI

 
Comuna Potlogi 

valorifică energia solară
Premieră în județul Dâmbovița: în comuna Pot

logi iluminatul public și al instituțiilor subordonate 
administrației locale va fi asigurat prin valorificarea 
energiei solare. 

În acest sens, autoritățile locale au demarat un 
proiect privind amenajarea unui parc de panouri so
lare. Intervențiile, în valoare de 200 de mii de lei, 
vor fi realizate din bugetul local și vor determina o 
reducere cu 70% a costurilor destinate iluminării pu
blice, al primăriei și al școlii din localitate. 

Sursa: gazetadambovitei.ro

DÂMBOVIțA Spitalul 
Județean de Urgență Giurgiu 

 dotări moderne!
Sănătatea giurgiuvenilor este un domeniu prioritar 

pentru autoritățile centrale și județene! Spitalul de 
Urgență Giurgiu a achiziționat aparatură medicală mo
dernă, prin intermediul căreia va crește calitatea servi
ciilor medicale furnizate, asigurând totodată persona
lului medical oportunitatea de ași pune în valoare 
competențele profesionale. Investițiile au o valoare de 
peste 11 milioane de lei, 11.187.000 de lei asigurați de 
ministerul de resort, la care se adaugă 10%, reprezen
tând cofinanțarea asigurată de administrația județeană. 

Sursa: giurgiupesurse.ro

GIURGIU

http://ziartopdearges.ro
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Primul flux de mobilitate 
din cadrul proiectului Erasmus+ Valletta, Malta

În cadrul proiectului „Dezvolta‐
rea managementului și a culturii or ‐
ganizaționale” derulat de Casa Cor
pului Didactic Ialomița, a fost organi zată 
prima mobili tate, la Vallleta (Malta), 
prin prezența la cursul „Inter ac tive 
Teaching – Using Educational Games 
And New Technolo gy In Order To En‐
hance Learners Motivation” furnizat 
de Eruditus Language School. Prin par 
ticiparea la această acțiune, cadrele 
didactice vor putea proiecta mate
riale creative, motivante și atractive 
prin utilizarea calculatorului (instru
mente WEB 2.0) și a activităților non
com puterizate. Totodată, va fi realizat 
un suport de curs ce va fi trimis spre acreditare și care 
va multiplica infor mațiile asimilate. 

Prin utilizarea instrumentelor Web 2.0 utilizatorii 
pot crea o manieră interactivă de prezentare a conținu 
turilor științifice, pot păstra arhiva date și pot edita fo 
tografii și materiale video. De asemenea se pot realiza 
proiecte care să încurajeze activități de învățare prin 

cooperare. 
Combinarea noilor tehnologii cu instrucțiunile cla 

sice tradiționale va îmbunătăți experiența de învățare 
și va crea noi oportunități pentru profesori și elevi, atât 
la nivelul managementului organizațional, cât și la nive 
lul procesului de predareînvățareevaluare. 

Sursa: guraialomitei.com

IALOMIțA

Punct 
de transfuzii la Spitalul 

Orășenesc Zimnicea

TELEORMANPasaj rutier 
modern finalizat 
în comuna Aluniș

Accesul către 400 de proprietăți 
private din comuna prahoveană 

Aluniș este asigurat prin inaugurarea 
unui pasaj rutier modern, construit în 
locul unui pod vechi din lemn. 

Astfel, cu sprijinul Consiliului Județean Prahova, 
autoritățile locale au realizat lucrări pe o suprafață 
de peste 70 de metri. 

Noul pod deservește 43 de gospodării și peste 
370 de terenuri aflate în proprietate privată, asigu
rând totodată și accesul către pășunile comunale din 
zonă. 

Investițiile au fost realizate cu fonduri de peste 
1,2 milioane de lei ce provin din bugetul local și din 
bugetul județean.  

Sursa: ph‐online.ro

PRAHOVA

Autoritățile locale zimnicene au aprobat finan 
țarea din bugetul local a punctului de transfuzii din ca 
drul Compartimentului ATI al Spitalului Orășenesc Zim
nicea. Prin adoptarea acestei măsuri, în cursul anului 
viitor, unitatea medicală va putea primi acreditare de 
funcționare. Astfel, pentru realizarea investițiilor des
tinate Spitalului Orășenesc Zimnicea va fi alocată suma 
de 40.000 de lei, în timp ce pentru acoperirea nece
sarului pentru cheltuieli curente de acreditare, a fost 
aprobată suma de 6.000 de lei. Ca urmare a acestei 
inițiative va fi achiziționat un dispozitiv de dezghețare 
a pungilor de plasmă și de încălzire a celor de sânge, 
precum și un termometru avizat meteorologic, un fri
gider, un congelator și o geantă omologată pentru 
transportul de sânge și a componentelor sanguine. 

Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://guraialomitei.com
http://ph-online.ro
http://ziarulteleormanul.ro
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Realitatea Ialomițeană 
11 decembrie 2019

infomuntenia.ro 
12 decembrie 2019

Gura Ialomiței 
10 decembrie 2019



Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” 
este un material cu informații despre 
activitățile derulate de către Agenție și de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, în vederea 
promovării Programului Operațional Regional. 
 
Pe lângă aceste noutăți, se dorește 
informarea publicului țintă despre 
activitatea instituțiilor membre ale Rețelei 
de Informare REGIO Sud Muntenia și despre 
cele mai importante evenimente organizate 
de acestea în județele regiunii.
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Se distribuie gratuit

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați. 
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de ca ractere 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.

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, 
Email 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, Email 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, 
Email 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, Email 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, 
Email ialomita@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean PRAHOVA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova, 
Bdul Republicii, nr. 24, et. VI, cam. 626/627, mun. 
Ploiești, cod 100066, jud. Prahova, Tel./fax 
0244/595.594, Email 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, 
Email teleorman@adrmuntenia.ro 

Organismul Intermediar POS CCE 
Adresă Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, 
cod 910001, Tel./fax 0342100.160, 
Email oi.poscce@adrmuntenia.ro

Date de contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


