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În perioada 11 mai – 8 iunie, Comisia Europeană 
derulează consultarea publică pe tema foii de parcurs 
pentru „Renovation Wave” ‐ Valul de renovare a clădi ‐
rilor. Demersul are în vedere promovarea și optimiza
rea renovării clădirilor din Uniunea Europeană în sco
pul creșterii eficienței energetice în viitorul cadru 
financiar multianual 20212027. 

Consultarea își propune să adune feedbackul păr 
ților interesate cu privire la tipurile de clădiri pe care ar 
trebui să se concentreze inițiativa. 

Pentru mai multe detalii accesați linkul următor: 
https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/have
yoursay/initiatives/12376CommissionCommunica
tionRenovationwaveinitiativeforthebuilding
sector.  

Sursa: fonduri‐structurale.ro
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OPORTUNITĂțI 
DE FINANțARE

Susținere financiară europeană pentru proiecte 
din domeniul securității cibernetice

La nivelul Comisiei Europene a fost luată decizia de 
angajare a unui fond de aproximativ 41 de milioane de 
euro pentru a sprijini nouă proiecte ce au ca obiectiv 
identificarea unor soluții inovatoare privind securitatea 
cibernetică și protecția vieții private. Alocarea financia 
ră se realizează prin intermediul Orizont 2020, progra 
mul de cercetare și inovare al Uniunii Europene (UE). 

Astfel, cinci din cele nouă proiecte vor viza soluții 
de securitate cibernetică și de protecție a vieții private, 

inițiative destinate cetățenilor și întreprinderilor mici 
și mijlocii. Celelalte patru vor contribui la îmbunătățirea 
unor sisteme de securitate critice precum infrastructu 
rile de sănătate și sistemele de transport multimodal. 

Sprijinul pentru noile proiecte face parte din an
gajamentul UE de a construi o cultură și capacități so
lide de securitate cibernetică, pentru a răspunde vii
toarelor provocări cibernetice. 

Sursa: startupcafe.ro

„Renovation Wave” 
în consultare publică

Sursă foto: pixabay.com

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12376-Commission-Communication-Renovation-wave-initiative-for-the-building-sector
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12376-Commission-Communication-Renovation-wave-initiative-for-the-building-sector
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12376-Commission-Communication-Renovation-wave-initiative-for-the-building-sector
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12376-Commission-Communication-Renovation-wave-initiative-for-the-building-sector
http://fonduri-structurale.ro
http://startupcafe.ro
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TURISM 
ÎN SUD MUNTENIA

Călătorie în timp la Muzeul Civilizației Gumelnița 
din municipiul Oltenița

Reunind în prezent colecții ce 
însumează peste 15.ooo de obiecte 

arheologice și numismatice, Muzeul 
Civilizației Gumelnița din municipiul 
Oltenița a fost înființat în anul 1957 pe 
baza unei donații făcute de Barbu Ionescu 
ce cuprindea cu aproximație 900 de piese. 

În cadrul muzeului, sunt expuse elemente repre
zentative pentru civilizațiile din centrul Câmpiei Româ 
ne dintre care menționăm: cultura Dudești, ale cărei 
urme au fost descoperite în comunele Căscioarele și 
Vasilați, cultura Boian, ilustrată prin descoperirile de 
la Spanțov, Căscioarele sau Vlădiceasca și, nu în ultimul 
rând, civilizația Gumelnița. 

Colecția muzeului este expusă pe situri pentru ca 
vizitatorul să aibă în față vestigiile fiecărei comunități 
și săși formeze o imagine completă despre ocupațiile 
și modul de viață ale omului din timpuri străvechi. Prin 
intermediul acestora, se poate realiza o călătorie în timp 
prin toate perioadele reprezentate, de la epoca neoliti 
că, până la civilizația getodacă. În acest context, un spa 
țiu generos ia fost acordat prezentării civilizației Gu 
melnița care a atins un stadiu de dezvoltare socială și 
economică similar celor contemporane din Egipt și Meso 
potamia, considerate leagăne de civilizație ale omenirii. 

Cea mai avansată formă de civilizație din Europa, 
caracteristică celei dea doua jumătăți a mileniului al 
Vlea î.e.n., cultura Gumelnița își datorează numele Mă 
gurii Gumelnița situate la patru kilometri nordest de 
municipiul Oltenița. Aria de răspândire a acestei culturi 
cuprindea toată Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, 
estul Bulgariei, ajungând până la marea Egee. Așezările 
caracteristice acestei civilizații sunt tellurile, cu înălțimi 
care ajung uneori până la 12,5 metri (cum este cea de 
la Hârșova) sau 15 metri (precum cea la Bordușani). 

Economia se baza pe cultivarea plantelor, crește rea 
animalelor, vânătoare, pescuit și cules. Prin cioplire se fă
ceau unelte din silex ca topoare, lame, răzuitoare, dăltițe, 
sfredele, vârfuri de sulițe și săgeți, iar prin șle fu i rea pietrei 
se făceau topoare plate, topoareciocan, dăltițe, tesle, 
etc. Uneltele de os sunt destul de nume roase. 

Măgura Gumelnița este un martor de eroziune na 
turală desprins din terasa înaltă a Dunării situat în apro 
pierea orașului Oltenița, la o distanță de 3,5 km, situl ar 
heologic având o suprafață de trei hectare. 

Preocupările istorice privind această așezare da
tează de la sfârșitul secolului al XIXlea, când o serie de 

cercetători au lansat ipoteza (neconfirmată ulterior) 
că la Măgura Gumelnița sar afla resturile cetății Constan 
tiniana Daphne, amintită de istoricul bizantin Procopius, 
zidite de Constantin cel Mare pe malul stâng al Dunării. 
Situl a fost redescoperit în anul 1924 de arheologul 
Vladimir Dumitrescu care șia dat seama după chirpi
ciul ars și după numeroasele fragmente ceramice adu
nate, că aici este o așezare preistorică. Acesta, alături 
de Ion Nestor, a efectuat primele săpături arheologice 
științifice la Măgura Gumelnița, înregistrând totodată 
o premieră: prima săpătură stratigrafică românească 
întro așezare preistorică. 

Între anii 1938  1940 săpăturile sunt reluate de 
către Dinu V. Rosetti, directorul Muzeului Municipiului 
București, iar în anul 1960 profesorul Vladimir Dumi
trescu revine și, ajutat de Barbu Ionescu, efectuează 
un nou sondaj stratigrafic pe Măgura Gumelnița.  

Cercetările arheologice au evidențiat că în preis
torie comunitatea culturii Gumelnița care a locuit aici 
șia amenajat habitatul cu ingeniozitate. Pantele Mă
gurii au fost terasate pe toate laturile în trei trepte, 
iar pe trepte sau ridicat locuințe. Organizarea deose
bită a habitatului de pe Măgura Gumelnița pune în 
evidență faptul că aceasta sa făcut după un plan, cu 
casele așezate în șiruri dispuse circular, iar în spațiul 
central înconjurat de case se afla o construcție impu
nătoare, probabil etajată, care servea ca loc de adu
nare a membrilor comunității și ca sanctuar pentru 
ceremonii magicoreligioase. 

Acestea sunt dovezi că societatea culturii Gumel 
ni ța era ierarhizată și că exista o pătură dominantă ca 
re se impunea și asupra comunităților din jur, organiza 
re arhitecturală documentată pe Măgura Gumelnița 
fiind o formă de organizare protourbană. 

Sursa: muzeulgumelnita.ro

http://muzeulgumelnita.ro
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Drumul 
de la barajul Râușor 
intră în reabilitare!

Noi oportunități pentru turismul din Argeș: dru
mul de contur al barajului Râușor spre culmea Portă 
reasa, respectiv spre lacul Portăreasa, va fi reabilitat 
prin fonduri alocate de Agenția pentru Finanțarea In 
vestițiilor Rurale (AFIR), la inițiativa administrației din 
comuna Lerești. Practicat cu precădere de bicicliști, 
din cauza stării de degradare, drumul este apreciat pen 
tru spectaculozitate, dar mai ales pentru legăturile pe 
care le creează cu obiective turistice precum vârful Ie 
zerul Mare, Crucea Ateneului și cabanele din zonă. 

Barajul Râușor este situat pe Râul Târgului, la o 
distanță de 7,5 km de satul Lerești și la 14 km de o 
rașul Câmpulung Muscel. Barajul, construit în anul 1985, 
are ca scop alimentarea cu apă, producerea de ener
gie electrică și apărare împotriva inundațiilor. Are înăl 
țimea de 118 metri, lungimea de 386 metri și lățimea 
coronamentului de 10 metri. 

Sursa: ziartopdearges.ro

ARGEȘ Modernizarea 
bulevardului 

Nicolae Titulescu 
din Călărași 
continuă!

După ample lucrări de asfaltare și de moderni
zare a trotuarelor pe bulevardul Nicolae Titulescu, 
aflate încă în curs de finalizare, a venit rândul spațiilor 
verzi! 

Astfel, primul tronson pe care se intervine în 
acest sens este cel cuprins între străzile București și 
Cornișei, unde vor fi planate rulouri de gazon, pre
cum și arbori și arbuști ornamentali. Potrivit adminis 
trației locale, până la acest moment au fost realizate 
aproximativ 75% din lucrări.  

Sursa: realitateadincalarasi.ro

CĂLĂRAȘI

Reparații 
și întreținere 

de covoare asfaltice 
în județul Dâmbovița!

Condiții mai bune de trafic, mobilitate crescută 
și acces facil la servicii sociale, de educație sau de să 
nătate sunt doar câteva dintre beneficiile ce vor fi înre 
gistrate prin lucrările de reparații și de întreținere a co 
voarelor asfaltice pe o suprafață de aproximativ 44 
de km de drumuri județene. În acest sens, adminis 
tra ția locală a semnat contractul de execuție a covoa 
relor asfaltice cuprinse în lotul al IIIlea al procedurii 
de achiziție publică privind „Lucrări de întreținere pe ‐
riodică a drumurilor județene prin covoare bituminoa ‐
se, etapa I”. Lucrările vizează două sectoare de drum, 
după cum urmează: DJ 721, sectorul CosteștiDeal 
(DN 7) – Produlești – Gura Șuții – Perșinari  Văcărești, 
cu lungimea de 20,55 km și – DJ 401A, sectorul Miu 
lești – Mărunțișu Tomșani – Poroinica – Mogoșani – 
Merii (cale ferată), cu lungimea de 22,915 km. 

Sursa: ziardambovita.ro

DÂMBOVIțA

Îmbunătățirea 
condițiilor 

de transport în 
municipiul Giurgiu, 

printrun proiect 
transfrontalier!

Un sens giratoriu și șase tronsoane de drum mo 
dernizate sunt beneficiile aduse în municipiul Giur
giu, prin implementarea proiectului „Dezvoltarea sis‐
temului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse‐Giur giu 
pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport 
TEN‐T”. Astfel, începând cu această lună, traficul va fi 
afectat prin măsurile de redirijare a circulației pe ben 
zile unde vor fi executate lucrări. În acest sens, vor fi 
poziționate indicatoare de preselecție și ocolire, ast
fel încât să se evite evenimente în trafic. 

Aplicația, realizată în parteneriat de municipiile 
Giurgiu și Ruse, este finanțată cu aproximativ cinci mi 
lioane de lei în cadrul Programului INTERREG VA Ro 
mânia – Bulgaria 20142020, Axa Prioritara 1 – O re ‐
giu ne bine conectată. 

Sursa: saptamanagiurgiuveana.ro

GIURGIU

http://ziartopdearges.ro
http://realitateadincalarasi.ro
http://ziardambovita.ro
http://saptamanagiurgiuveana.ro


 
Se modernizează 

Școala Gimnazială 
„Mihai Viteazul” 
din Alexandria!

Cu peste 820 de mii de lei, fonduri de la bugetul 
local, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din capitala 
județului Teleorman va fi obiectivul unor intervenții 
de reabilitare, modernizare și dotare, totul pentru a 
optimiza condițiile în care își desfășoară activitatea 
elevii și personalul școlii. În acest sens, vor fi realizate 
lucrări ce vor crește eficiența energetică a clădirii, 
vor îmbunătăți aspectul interior și exterior al aces
teia, vor fi renovate grupurile sanitare și va fi înlocuită 
o parte din mobilierul fix. 

Elevii și cadrele didactice se vor bucura de be
neficiile acestui proiect în aproximativ 12 luni, cât 
este perioada de finalizare a lucrărilor.  

Sursa: ziarul‐mara.ro
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Măsuri 
de creștere 
a eficienței 
energetice 

pentru 
Liceul Teoretic „Carol I” 

din Fetești!
Izolarea termică a fațadelor, înlocuirea tâmplă

riei exterioare, instalarea unui sistem de producere 
a energiei alternative, precum și modernizarea siste 
mului de iluminat sunt doar câteva din lucrările ce se 
desfășoară în prezent întrun ritm susținut în Liceul 
Teoretic „Carol I” din Fetești. Inițiate în luna aprilie, 
intervențiile vor fi finalizate în vara anului viitor. Pro
iectul este finanțat prin Regio (Programul Operațional 
Regional 20142020), în cadrul Axei prioritare 3 – 
„Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scă‐
zute de carbon” și are o valoare totală de peste 2,3 
milioane de lei.  

Sursa: ilnews.ro

IALOMIțA

Blocuri 
de locuințe 
reabilitate 

din punct de vedere 
termic, 

în Câmpina!
Vești bune pentru câmpineni! În curând vor de

mara lucrările de reabilitare termică a șapte blocuri 
de locuințe situate pe bulevardul Carol I. Pentru buna 
organizare a lucrărilor, cele șapte blocuri au fost îm 
părțite în două loturi, pentru termoizolarea fiecărui 
bloc fiind stabilit un termen de trei luni. Valoarea to 
ta lă a contractului este de peste 3,5 milioane de lei 
(fără TVA), asigurate din bugetul național, dar și din 
bugetul local. 

Sursa: campinatv.ro

TELEORMAN

PRAHOVA

Sursă foto: scoalam
ihaiviteazul.ro

http://ziarulmara.ro
http://ilnews.ro
http://campinatv.ro
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REVISTA PRESEI

Observator de Călărași 
20 mai 2020

fonduristructurale.ro 
21 mai 2020

Ziarul Mara 
19 mai 2020

phon.ro 
15 mai 2020



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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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 
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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, 
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, 
Bd. Republicii, nr. 24, et. 3, birourile 308, 316, 317 și 318, 
Ploiești, jud. Prahova, Tel. 0244/595.594, Fax 0344 
100 310, 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


