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EVENIMENTE

Peste 19 milioane de lei fonduri Regio 
pentru îmbunătățirea mediului urban și pentru creșterea 

eficienței energetice a orașului Sinaia

Vineri, 8 februarie, Liviu Gabriel 
Mușat, directorul Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și 
Vlad Gheorghe Oprea, primarul 
municipiului Sinaia, au semnat 
contractele de finanțare pentru 
proiectele: „Amenajare Grădina Publică 
Parc Știrbei” și „Eficiență energetică și 
extindere iluminat zona istorică – 
Sinaia”. Prin această dublă inițiativă, 
Primăria Municipiului Sinaia, în calitate 
de beneficiar de fonduri Regio, va realiza 
investiții de peste 19 milioane de lei 
pentru îmbunătățirea mediului urban, 
prin reconversia funcțională a unui teren 
degradat precum și pentru creșterea 
eficienței energetice a sistemului de 
iluminat public al orașului. 

Aplicaţia „Amenajare Grădina Publică Parc Știr ‐
bei” a fost depusă de autorităţile locale în cadrul Axei 
prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conser‐
varea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniu‐
lui cultural”, Prioritatea de investiţii 5.2 „Realizarea de 
acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revita‐
lizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor 
industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconver‐
sie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor 
de reducere a zgomotului”. Proiectul are o perioadă 
de implementare de 61 de luni și aduce municipiului 
Sinaia investiţii de peste 7,2 milioane de lei, din care 
peste 7 milioane de lei reprezintă fondurile nerambur-
sabile finanţate prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR) și Bugetul de Stat, în timp ce peste 
144 de mii de lei constituie cofinanţarea eligibilă a be -
ne ficiarului. Vor fi realizate lucrări de reconversie func -
ţională a terenului degradat care va fi transformat într-o 
grădină publică, creându-se astfel o zonă de agrement 
și de petrecere a timpului liber destinată comunităţii 
locale și turiștilor. 

Pentru creșterea eficienţei energetice și extinde-
rea sistemului de iluminat au fost accesate fonduri ne-
rambursabile de aproape 11,8 milioane de lei, în ca drul 
Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 (POR), 
Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea 
eficienței energetice, gestionării eficiente a energiei și 

a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastruc‐
turile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 
locuințelor”, Operaţiunea C „Iluminat public”. Din cele 
aproximativ 11,8 milioane de lei, cât este valoarea to-
tală eligibilă a proiectului, 11,5 milioane de lei repre-
zintă fonduri nerambursabile finanţate din FEDR și 
Bugetul de Stat, aproximativ 236 de mii de lei fiind 
cofinanţarea eligibilă a beneficiarului. Prin intermediul 
acestui proiect, ce are o perioadă de implementare de 
43 de luni, sistemul de iluminat public va fi extins și 
modernizat. Vor fi montate corpuri LED cu o eficienţă 
ridicată și va fi instalat un sistem de telegestiune a ilu-
minatului public. Lucrările de extindere ce vor fi reali-
zate vor conduce la îmbunătăţirea climatului social și 
cultural și la asigurarea confortului corespunzător. 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia a înregistrat până în prezent 1.117 proiecte (inclu-
siv aplicaţiile din cadrul SUERD), prin care sunt soli ci tate 
fonduri nerambursabile în valoare de peste 7 miliarde 
de lei. Dintre acestea, 295 de proiecte au fost depuse 
la nivelul judeţului Prahova, având o valoare eligibilă 
finanţată din FEDR și Bugetul de Stat, de aproape 2 mi-
liarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Interme-
diar pentru POR 2014 - 2020 și are responsabilităţi 
delegate pentru implementarea acestui program. 

Mai multe detalii despre posibilităţile de finan ţare 
din POR puteţi obţine contactând experţii Servi ciului 
Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, 
fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Sursă foto Prim
ăria O

rașului Sinaia

mailto:info.regio@adrmuntenia.ro
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Proiecte de succes prezentate 
la evenimentul de Pitching organizat 

de ADR Sud Muntenia în cadrul proiectului SENSES
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 

a organizat în data de 6 februarie la sediul Camerei de 
Comerţ, Industrie și Agricultură Argeș din Pitești, eveni-
mentul de tip pitching, prin care s-a urmărit stabilirea unor 
relaţii de colaborare - bazate pe schimb de experienţă sau 
de bune practici, instruire și mentorat - între companiile 
care întreprind activităţi de responsabilitate socială și în-
treprinderi sociale.  

La eveniment au participat reprezentanţi ai sectorului 
economiei sociale, ai mediului de afaceri, precum și ai ad -
ministraţiei publice locale. Antreprenorii sociali și-au evi -
denţiat activitatea desfășurată prin intermediul unor pre zentări 
și mostre ale produselor create, iar reprezentanţii juriului 
le-au furnizat idei pentru o dezvoltare sustenabilă a 
activităţii și le-au împărtășit din experienţa lor de business. 
Din juriu au făcut parte Ciprian Stănescu, manager de par-
teneriate – ASHOKA România, entitate ce investește în eco-
nomia socială, Doina Genţea, director ING Office Pitești, 
Simion Zanfir, director executiv al Camerei de Comerţ, In-
dustrie și Agricultură Argeș și Gilda Niculescu, șef Serviciu 
Dezvoltare, Direcţia Dezvoltare și Comunicare, din cadrul 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. 

Totodată, la pitching au fost prezenţi atât antrepre-
nori sociali, cât și persoane interesate să dezvolte o afacere 
socială. ECO Extract Ghimpaţi, Fundaţia Compartir, Asocia -
ţia Caritas Câmpulung sunt structurile de economie socia -
lă care și-au prezentat activitatea, impresionând juriul și pe 
cei prezenţi cu ideile sociale inovative și dedicarea de care 
dau dovadă. Astfel, ECO Extract Ghimpaţi din Giurgiu este 
o întreprindere socială care contribuie la dezvoltarea eco-
nomiei sociale în România și valorifică resursele umane și 
agricole locale prin crearea de locuri de muncă pentru per-
soane care provin din grupuri dezavantajate, prin genera-
rea de surse de venit pentru gospodării de subzistenţă din 
Videle și din zonele limitrofe, prin achiziţia de materii prime 
oleaginoase și plante aromatice de cultură, prin generarea 
de surse de venit pentru familii de etnie romă care nu deţin 
terenuri în proprietate, prin colectarea de plante din flora 
spontană, menţinerea și îmbunătăţirea stării de sănătate 
a consumatorilor ca urmare a plasării pe piaţă a unor pro-

duse naturale și nu numai. Principalul obiectiv de activitate 
constă în producţia de uleiuri vegetale presate la rece și 
uleiuri esenţiale din plante aromatice. În 2018, compania 
a creat, după o amplă cercetare știinţifică și de laborator 
împreună cu IBA București, un produs unic pe piaţa din Ro-
mânia, și anume: SAGAX, un ulei presat la rece din cinci ti-
puri de plante oleaginoase, cultivate de producători locali 
din judeţul Giurgiu, care asigură organismului necesarul de 
acizi grași Omega 3-6-9 și vitamina E. De asemenea, 
Fundaţia Compartir cu sediul în comuna Drăganu, judeţul 
Argeș, este o organizaţie nonguvernamentală, care desfă -
șoară acţiuni educative și sociale destinate integrării și dez-
voltării personale a tinerilor. Principalele domenii în care 
își desfășoară activitatea sunt: integrare, viaţă sănătoasă, 
zone recreative și implicare în comunitate. Asociaţia Caritas 
Câmpulung este o organizaţie al cărui obiectiv principal 
este integrarea morală, socială, educaţională și economică 
în societate a tinerelor din orfelinate. Aceste ţinte se reali-
zează prin: asigurarea unei locuinţe, a unui venit minim ne-
cesar pentru viaţă, pregătirea pentru a face faţă unui loc e 
muncă, încadrarea pe piaţa muncii și pregătirea acestora 
în vederea întemeierii unei familii. 

Întreprinderile sociale prezente la eveniment, pre-
cum și alte structuri de economie socială care au fost im-
plicate în activităţile proiectului, vor fi promovate în cadrul 
unei campanii de conștientizare și recunoaștere a antre-
prenoriatului social ce va fi organizată în perioada urmă-
toare de ADR Sud Muntenia. 

Reamintim faptul că Agenţia pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia implementează în calitate de par-
tener proiectul SENSES, finanţat în cadrul primului apel de 
proiecte al Programului Transnaţional Dunărea. Obiectivul 
principal al proiectului SENSES îl reprezintă crearea unei 
reţele transnaţionale de întreprinderi sociale, întreprinderi 
responsabile social, investitori financiari în economia so-
cială, factori de decizie, mediul academic, care însumează 
600-800 membri din regiunea Dunării. Rolul acestora este 
de a promova în comun un model inovator de întreprin-
dere socială, precum și inovarea socială în dezvoltarea eco-
nomică durabilă a regiunii Dunării.
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A fost prelungit apelul pentru sprijinirea 
parcurilor științifice și tehnologice

Marți, 5 februarie, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis Ordinul 
nr. 1021/2019 pentru modificarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a 

fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1, Axa prioritară 1, Prioritatea de 
investiții 1.1, Operațiunea B - Sprijinirea Parcurilor Științifice și Tehnologice, din Programul 
Operațional Regional 2014-2020. 

Principala modificare se referă la prelungirea pe-
rioadei de depunere a proiectelor cu 2 luni, respectiv 
până în data de 13 aprilie 2019, ora 12.00. 

Ordinul nr. 1021/2019, alături de Ghidul solicitan-
tului pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1, 
pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării Pro-
gramului Operaţional Regional în regiunea de dezvol-
tare Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secţiunea 
Program > Axe > Axa 1, titlul 1.1.B – Parcuri știinţifice 
și tehnologice, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-
1/static/1196, sau pe site-ul Autorităţii de Management 

pentru Programul Operaţional Regional (AM POR), 
www.inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Interme-
diar pen tru Regio și are responsabilități delegate 
pentru im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi -
nan țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

Sursă foto dnaindia.com

https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂțI 
DE FINANțARE

Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
active pentru luna februarie 2019

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia, prin Direcţia Dezvoltare și Comunicare, a publicat 
Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pentru 
luna februarie 2019! 

Scopul editării acestei publicaţii este de a veni în 
sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambur-
sabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să rea-
lizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document sunt 
prezentate oportunităţile de finanţare din programele 

operaţionale și schemele de grant, ce se derulează în 
prezent în România, precum și oportunităţile din Pro-
gramul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, 
INTERREG V-A și URBACT III. 

Publicaţia electronică poate fi accesată pe site-ul 
Agenţiei, www.adrmuntenia.ro, în secţiunea Bibliotecă > 
Documente utile > Catalogul surselor de finanţare, link: 
https://adrmuntenia.ro/index.php/download_file/do-
cument/1132/csf-feb-2019.pdf.

http://www.adrmuntenia.ro
https://adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1132/csf-feb-2019.pdf
https://adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1132/csf-feb-2019.pdf
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OPORTUNITĂțI 
DE FINANțARE

Selecția proiectelor depuse în cadrul 
Programului INTERREG IPA de Cooperare 

Transfrontalieră România – Serbia
La sfârșitul lunii ianuarie s-a desfășurat la Timi -

șoara cea de-a șasea reuniune a Comitetului Comun 
de Monitorizare al Programului INTERREG IPA de Co-
operare Transfrontalieră România-Serbia. 

Cu această ocazie, au fost aprobate și propuse 
spre finanţare 33 de proiecte din cadrul celui de-al doi-
lea apel pentru propuneri de proiecte, în valoare totală 
de aproximativ 20 de milioane de euro. 

Programul INTERREG IPA de Cooperare Trans-
frontalieră România-Serbia continuă finanţarea pro-
iectelor de cooperare transfrontalieră în zona de 
graniţă româno-sârbă pentru perioada de programare 
2014-2020, prin intermediul Instrumentului de Asis -
tenţă pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul Uniunii Eu-
ropene și al guvernelor celor două state. Programul a 
fost aprobat de Comisia Europeană pe 6 august 2015, 
primul apel a fost lansat pe 15 septembrie 2015, iar 
cel de-al doilea pe 27.11.2017. 

Bugetul total al programului este de 88.124.999 
euro, din care 74.906.248 euro reprezintă finanţare 
nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene. În pe-
rioada 2014-2020, sunt finanţate proiecte pe 4 axe 
prioritare, în domeniile: 

promovarea ocupării forţei de muncă și serviciilor •
pentru o creștere favorabilă incluziunii, 

protecţia mediului și managementului riscurilor, •
mobilitate sustenabilă și accesibilitate, •

atractivitate pentru turism sustenabil. •
Aria eligibilă a Programului este constituită din ju -

deţele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinţi (din România) 
și districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno 
Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Repu-
blica Serbia). 

În cadrul primului apel au fost contractate un 
număr de 34 de proiecte (32 de proiecte normale și 2 
proiecte strategice) în valoare de aproximativ 46,8 mi-
lioane de euro. 

România îndeplinește rolul de Autoritate de Ma-
nagement prin Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice, Autoritatea Naţională fiind sta-
bilită în cadrul Ministerului Integrării Europene din ca-
drul Guvernului Republicii Serbia, iar Secretariatul 
Comun este organizat în cadrul Biroului Regional pen-
tru Cooperare Transfrontalieră Timișoara. Auditul la ni-
velul Programului este realizat de către Autoritatea de 
Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar 
atribuţiile de certificare sunt îndeplinite de către Au-
toritatea de Management. 

Toţi cei interesaţi de cooperarea transfrontalieră 
finanţată de Uniunea Europeană în cadrul Programului 
INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-
Serbia pot obţine mai multe informaţii accesând site-
ul programului. 

Sursa: mdrap.ro

http://mdrap.ro
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TURISM 
ÎN SUD MUNTENIA

Rezervația Naturală „Izvorul de la Corbii Ciungi”, 
comuna Corbii Mari, Dâmbovița

Cu un imens potențial turistic, județul Dâmbovița se dezvăluie amatorilor de călătorii nu doar 
printr-o serie de obiective ce acoperă domeniul istoric (Curtea Domnească alături de turnul 

Chindiei, Muzeul de Istorie din Târgoviște, Muzeul Tiparului și al Cărții Românești...) sau religios 
(mânăstirile Dealu, Nucet sau Cobia...), ci și prin obiective ce constituie veritabile comori 
naturale: Cheile Zănoagei, Cheile Tătarului, Parcul Național Bucegi ... 

Una dintre rezervaţiile mixte din România, aflată 
pe teritoriul judeţului Dâmboviţa (comuna Corbii Mari) 
este Rezervaţia Naturală „Izvorul de la Corbii Ciungi”. 
Situată la o altitudine de aproximativ 110 metri, fiind 
străbătută de mai multe izvoare de 800-1000 de metri 
lungime, rezervaţia cuprinde și o zonă mlăștinoasă, ca 
urmare a așezării sale pe cursul râului Neajlov, și men -
ţine, chiar și pe timpul verii un climat răcoros (de ma-
ximum 10 grade Celsius), ceea ce a determinat o 
a dap tare a faunei la condiţiile climei. Întinsă pe o 
suprafaţă de aproape cinci hectare, zona adăpostește 
o gamă variată de floră și faună, unele specii foarte 
rare, supravieţuind trecerii mai multor ere geologice. 

Astfel, în apele reci ale Rezervaţiei de la Corbii Ciungi, 
apă care-și păstrează aceeași temperatură atât pe tim-
pul verii, cât și al iernii, crește alga roșie, o specie rară,  
considerată de cunoscători specie relictă, caracteris-
tică pârâiașelor de munte. Printre speciile ce pot fi în-
tâlnite aici se numără: arinul negru, salcia, sângerul, 
alunul și lemnul râios. 

Pentru punerea în valoare a Rezervaţiei Naturale „Iz‐
vorul de la Corbii Ciungi”, a fost implementat un proiect 
finanţat din fonduri europene pentru mediu, în valoare 
de peste 350 de mii de euro, din care 56 de mii de euro 
reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

Sursa: incomod‐media.ro

Sursă foto incom
od-m

edia.ro

http://incomod-media.ro
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Institutul de Cercetări Nucleare Mioveni, 
în linia întâi în lupta împotriva cancerului

La sediul Ministerului Energiei, Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN) a 
semnat un Memorandum de Înțelegere cu o companie americană, Perma-Fix Environmental 

Inc, eveniment consumat în prezența ministrului Energiei, Anton Anton,  a directorului general 
RATEN, Cristian Gentea, și a secretarului de stat în Ministerul Enerigiei, Robert Tudorache. 

Memorandumul, ce ar putea plasa ICN Mioveni 
într-o poziţie de invidiat pe frontul luptei împotriva can-
cerului, vizează „metoda de obținere a generatoarelor 
Tc 99 în celulele fierbinți ale RATEN ICN, un proces eco‐
logic care va susține producția radioizotopului Mo‐99 în 
medicina nucleară”, a explicat directorul Gentea, adău-
gând că în spatele acestor chestiuni tehnice care par 
seci se află, de fapt, o tehnologie de importanţă vitală. 

„Este o tehnologie pentru tratamentul cancerului. 
Reactorul ICN de la Mioveni va ajuta la obținerea pro‐
dusului radiofarmaceutic care este de mare ajutor în 
lupta împotriva tumorilor. În Europa este deja o criză 
în acest sector, deoarece se închide un reactor în Olan ‐
da care produce așa ceva. La noi vor urma proceduri 
de omologare și validare, iar dacă vom trece aceste 
proceduri va însemna enorm pentru ICN Mioveni și nu 
numai. Din cauza timpului de înjumătățire, medica‐
mentul trebuie să ajungă rapid la spitale, deci acest 
memorandum deschide calea inclusiv pentru amena‐

jarea unui heliport la Mioveni pentru transportul ra ‐
pid”, a mai spus Cristian Gentea. 

În judeţul Argeș, peste 18.000 de persoane sunt 
în prezent diagnosticate cu tumori maligne. Pe același 
front de luptă împotriva acestei maladii, Consiliul Ju-
deţean a început, de asemenea, procedurile pentru 
amenajarea – cu fonduri de la Ministerul Sănătăţii – a 
două linii de radioterapie în Pitești. În prezent, bolnavii 
de cancer din Argeș fac radioterapie în alte zone ale 
ţării care dispun de aparatura necesară. 

Astfel, până la apariţia altor metode de tratament, 
cum ar fi vaccinurile la care se lucrează, ICN Mioveni ar 
putea deveni furnizorul principal de izotopi medicinali 
din Europa. 

Pentru implementarea parteneriatului RATEN a 
obţinut toţi banii necesari, bugetul fiind de 84,3 mi-
lioane euro, fiind pentru prima dată în existenţa RATEN 
când primește toţi banii de care are nevoie. 

Sursa: ziarulargesul.ro

ARGEȘ

http://ziarulargesul.ro
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Echipamente noi la ISU Călărași, 
datorită unui proiect transfrontalier

Luni, 4 februarie 2019, s-a semnat la sediul Inspec -
toratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Știrbei” al 
judeţului Călărași Acordul de Parteneriat pentru im-
plementarea proiectului „Gestionarea comună a ris‐
curilor în regiunea de graniță Călărași – Dobrich”, ce 
se va implementa în cadrul Programului de cooperare 
transfrontalieră INTERREG V – A România – Bulgaria. 

Scopul proiectul constă în eficientizarea răspunsu -
lui comun în situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră 
prin intermediul elaborării unui plan de acţiune și a 
unei strategii de pregătire comune pentru a face faţă 
situaţiilor de urgenţă cauzate de dezastrele naturale. 

Obiectivele proiectului urmăresc: elaborarea 
strategiei și planului de acţiune comun, achiziţionarea 

de echipamente moderne de intervenţie și crearea 
unei reţele de parteneri pentru prevenirea riscurilor și 
atenuarea efectelor negative ale dezastrelor, Proiectul 
este conceput pentru a se derula pe o perioadă de doi 
ani, iar bugetul proiectului se ridică la suma de apro-
ximativ 800.000 de euro. 

Prin modernizarea cu echipamente a dispecera-
tului comun pentru intervenţie din cadrul Inspectora-
tului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Știrbei” al ju deţului 
Călărași și prin achiziţia de noi echipamente de inter -
venţie se urmărește scăderea timpului de răspuns în 
situaţii de urgenţă, printr-o mai bună localizare a zonei 
unde este notificată o situaţie de urgenţă. 

Sursă: infomuntenia.ro

CĂLĂRAȘI

Complexul Național Muzeal 
„Curtea Domnească” din Târgoviște își promovează 

oferta culturală la târgurile de profil

În perioada 21 – 24 februarie 2019, 
Complexul Național Muzeal „Curtea 

Domnească” Târgoviște va fi prezent la 
Târgul de Turism al României, ediția de 
primăvară, care se va desfășoară la 
Romexpo, București. 

Prezenţa la acest târg, alături de reprezentaţii 
Con siliului Judeţean Dâmboviţa, reprezintă o oportu-
nitate de a promova potenţialul turistic al judeţului 
Dâmboviţa, precum și al celor 15 muzee și case me-
moriale aflate în administrarea Complexului Naţional 
Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște: Ansamblul 
Monumental „Curtea Domnească”, Muzeul Scriitorilor 
Dâmboviţeni,  Muzeul Tiparului și al Cărţii Vechi Ro-
mânești, Muzeul Evoluţiei Omului și Tehnologiei în Pa-
leolitic, Muzeul de Istorie, Muzeul „Vasile Blendea”, Mu zeul 
de Artă, Casa Atelier „Gheorghe Petrașcu”, Muzeul de 
Etnografie și Folclor Pucioasa, Ansamblul Brâncove-
nesc de la Potlogi, Casa Atelier „Gabriel Popescu” din 
Vulcana Pandele, Casa Memorială I. L. Caragiale, Ex-
poziţia „Metamorfozele unui loc al memoriei: de la ca‐
valerismul Școlii de Ofițeri „Ferdinand I” la spațiul 
profan al procesului și execuției soților Ceaușescu și al 
sfârșitului regimului totalitar din România”, Peștera Ia-
lomiţei, Muzeul Etnografic „Prof. Dumitru Ulieru” Pie-

troșiţa. 
Un alt eveniment unde Complexul Naţional Mu-

zeal „Curtea Domnească” Târgoviște își va promova 
oferta culturală este „Târgul European al Castelelor”, 
târg de turism dedicat castelelor și cetăţilor din Eu-
ropa, organizat de Primăria Municipiului Hunedoara și 
Castelul Corvinilor, în perioada 23-26 mai 2019. 

Sursa: gazetadambovitei.ro

DÂMBOVIțA

http://infomuntenia.ro
http://gazetadambovitei.ro
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Alte trei drumuri județene 
intră în proces de modernizare

În cea mai recentă ședinţă a Consiliului Judeţean 
Giurgiu au fost aprobate proiectele de hotărâre privind 
reabilitarea și modernizarea a trei drumuri judeţene. 

Este vorba despre DJ 507 Giurgiu – Oinacu – 
Braniștea – Gostinu, DJ 603 Naipu (DN6 ) – Schitu – 
Mirău – Stoenești – Ianculești – Uzunu – Mihai Bravu 
– Comana (DJ 411) și DJ 503A Halta CFR Oncești – 
Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu – Răsuceni – Limită 
judeţ Teleorman, toate în faza de proiect tehnic și de-
talii de execuţie. 

Proiectul pentru DJ 603 este început și netermi-
nat încă de acum aproximativ opt ani și vine în întâm-
pinarea locuitorilor comunelor străbătute de acesta, 
care au posibilităţi limitate de deplasare din cauza stă-
rii de degradare în care se află dumul. 

„Iată că, împreună cu echipa de la Consiliul Județean 

Giurgiu, am reușit să deblocăm proiecte vechi, dar și să 
avem unele noi și sunt convins că anul acesta lucrările vor 
fi demarate, dar mai ales finalizate”, a precizat Marian 
Mina, președintele Consiliului Judeţean Giurgiu. 

Sursa: stirigiurgiu.ro

GIURGIU

Elevi pasionați de robotică, 
participanți la Concursul internațional de la Iași

Județul Ialomița s-a asociat, recent, cu trei unități școlare din Slobozia și Urziceni, în vederea 
susținerii participării echipelor de robotică la etapa regională a concursului internațional de 

Robotică „BRD FirstTechChallenge”, ce se va desfășura în perioada 14 – 18 februarie, la Iași. 

Cele trei unităţi de învăţământ, respectiv Liceul 
de Arte „Ionel Perlea” Slobozia, Liceul Tehnologic „A. 
I. Cuza” Slobozia și Liceul Tehnologic „Sfânta Ecateri ‐
na” Urziceni vor fi sprijinite financiar de Consiliul Jude -
ţean cu suma de 4.500 lei, reprezentând contravaloa rea 
transportului tur-retur. 

Celelalte cheltuieli, în sumă de 5.400 de lei, repre -
zentând cazarea și masa, vor fi suportate de unităţile 
școlare sau acoperite din sponsorizări, iar cele trei 
echipe – ArtRobotiX a Liceului de Arte, Tehrocuz a Li-
ceului Tehnologic Slobozia și November Eleven a Li-
ceului Tehnologic din Urziceni vor încerca să dea tot 
ce au mai bun pentru a câștiga această competiţie și a 
merge mai departe, în etapa internaţională, care se va 
desfășura în America. 

Tema competiţiei din sezonul 3 – ROVER RUKUS – 
are la bază celebrarea a 50 de ani de la aterizarea pe 
Lună a modulului selenar APOLLO 11 și constă în con-
struirea unui robot pentru îndeplinirea sarcinilor din 
cadrul temei acestui sezon al Competiţiei de robotică 
din România. În același timp, competiţia de robotică 

propune promovarea directă a unor aptitudini de viaţă 
bine definite: cooperare, comunicare, lucru în echipă, 
respect reciproc și prietenie, atât în cadrul echipei, cât 
și al competiţiei în sine. 

Sursa: Consiliul Județean Ialomița

IALOMIțA

http://stirigiurgiu.ro
http://cicnet.ro
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Castrul și băile romane de la Mălăiești, 
în atenția UNESCO

Muzeul Naţional de Istorie a făcut public anunţul po-
trivit căruia castrul și băile romane de la Mălăiești, din co-
muna prahoveană Dumbrăvești, sunt vizate de UNESCO 
pentru a fi incluse în lista Patrimoniului Mondial.  

În data de 7 februarie, la sediul din București al Mu-
zeului Naţional de Istorie a României (MNIR), a fost 
susţinută, în cadrul seriei de conferinţe publice „Historia 
Viva” prelegerea cu titlul „Castrul și băile romane de la 
Mălăiești. Un proiect de cercetare în curs de finalizare, un 
monument pe lista tentativă UNESCO”, de către dr. Ovidiu 
țentea, arheolog în cadrul MNIR și responsabil știinţific al 
sitului arheologic. Proiectul de cercetare, rezultat al parte-
neriatului dintre Muzeul Naţional de Istorie a României și 
Muzeul judeţean de Istorie și Arheologie Prahova a avut 
două etape de desfășurare, după cum urmează: 2011 – 
2015 și 2015 – 2017. 

În opinia arheologului Ovidiu țentea, situl de la 
Mălăiești are o dublă valoare: știinţifică și turistică. Din 
punct de vedere știinţific, situl este important deoarece 
oferă posibilitatea datării cu exactitate a stăpânirii romane 

asupra acestui teritoriu subcarpatic. Astfel, pe baza des-
coperirilor din castrul de la Mălăiești s-au putut recupera 
date relevante privind o serie de artefacte cu putere de da-
tare (numeroase monede, amfore, sticlă și ceramică) și s-
au înregistrat în detaliu aspecte tehnice de construcţie care 
vor putea constitui termeni de referinţă pentru studiul epo-
cii romane la nivel internaţional. Totodată, situl a oferit po-
sibilitatea de a studia comparativ două edificii cu funcţii 
diferite: o tabără militară fortificată și vestigiile unor băi ro-
mane, evidenţiindu-se, în acest context, o serie de detalii 
privind aspectele cotidiene ale vieţii soldaţilor romani dintr-
o centuria. 

Din punct de vedere turistic, situl este important da-
torită conservării extraordinare a băilor romane, cât și a pei-
sajului cultural aparte, oferit de amplasarea acestui castru. 
Turiștii pot primi detalii despre civilizaţia romană provincială, 
dar și despre alte epoci aduse în prim-plan prin descoperiri 
precum emblematicul coif de aur de la Poiana Coţofenești 
sau de tezaurul dacic de la Coada Malului. 

Sursa: ziarulprahova.ro

PRAHOVA

Fonduri europene 
pentru gestionarea eficientăa problemelor 
privind autismul și bolile cardio-vasculare

În judeţul Teleorman nu poate spune nimeni câţi 
copii bolnavi de autism există. Realitatea reflectă atât ni-
velul scăzut de implicare a unora dintre părinţi (preponde-
rant cei din mediul rural), cât și slabele capacităţi ale 
medicilor de familie de a observa din timp manifestările 
bolii și de a raporta cazurile, pentru o mai bună gestionare 
a lor. Sistemul medical din judeţ nu a fost pregătit pentru 
a face faţă numeroaselor provocări pe care autismul le 
aduce cu sine. Banii europeni, însă, ar putea îmbunătăţi pe 
termen lung receptivitatea și competenţa cadrelor medi-
cale în faţa tot mai numeroaselor cazuri care apar. 

În anul 2018, Direcţia de Sănătate Publică Teleorman 
a luat iniţiativa accesării, în premieră la nivel naţional, de 
fonduri europene pentru o mai bună eficienţă a gestionării 
problemelor legate de autism și boli cardio-vasculare. Este 
singura direcţie de sănătate publică din ţară care a reușit 
să acceseze bani în această direcţie, prin Programul Ope -
raţional Capital Uman 2014-2020, pe axa prioritară: Inclu-
ziunea socială și combaterea sărăciei. 

Proiectul, intitulat „Personal specializat pentru un sis‐
tem de sănătate modern”, este finanţat din Fondul Social 
European și are o valoare totală de 8.408.806,53 lei, par-
tenerii DSP Teleorman fiind direcţiile de sănătate publică 
din judeţele Alba și Bihor, precum și Fundaţia „Romanian 
Angel Appeal”. 

La nivelul judeţului Teleorman nu există nici măcar o 
statistică în acest moment, privitoare la numărul de copii 
diagnosticaţi cu autism. Potrivit specialiștilor în domeniu, 
cauza acestei deficienţe în sistem este nivelul ridicat de să-
răcie și lipsa unor raportări ale medicilor de familie, care 
nu reușesc să pună un diagnostic precoce micuţilor care, 
după aproximativ un an și jumătate de viaţă, încep să dea 
semne că sunt diferiţi. Proiectul pus în practică de Direcţia 
de Sănătate Publică Teleorman își dorește să acopere 
aceste probleme, oferind cadrelor medicale (medici de fa-
milie) mijloace și informaţii de natură să-i ajute mai mult 
pe cei obligaţi să se confrunte cu această afecţiune dificilă. 

Sursa: liberinteleorman.ro

TELEORMAN

http://ziarulprahova.ro
http://liberinteleorman.ro
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Sediul central CĂLĂRAȘI 
Adresă Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, 
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași, 
Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167, 
E-mail office@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean ARGEȘ 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Argeș, 
sediul Consiliului Judeţean Argeș: Piaţa 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 Judeţean 
Dâmboviţa, sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa: 
Piaţa Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 și 101, mun. 
Târgoviște, jud. Dâmboviţa, Tel./fax 0345/100.018, 
E-mail dambovita@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean GIURGIU 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Giurgiu, 
B-dul 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 Judeţean Ialomiţa, 
Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59, mun. 
Slobozia, jud. Ialomiţa, Tel./fax 0343/101.139, 
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean PRAHOVA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Prahova, 
B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam. 626/627, mun. 
Ploiești, cod 100066, jud. Prahova, Tel./fax 
0244/595.594, E-mail prahova@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean TELEORMAN 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean 
Teleorman, sediul Consiliului Judeţean Teleorman: 
Str. Dunării, nr. 178, parter, mun. Alexandria, jud. 
Teleorman, Tel. 0247/311.201, int. 358; 
Fax 0247/312.494, E-mail teleorman@adrmuntenia.ro 

Organismul Intermediar POS CCE 
Adresă Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, 
cod 910001, Tel./fax 0342-100.160, 
E-mail oi.poscce@adrmuntenia.ro
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