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Seminar de instruire pentru beneficiarii Regio, 
organizat de ADR Sud Muntenia

Joi, 8 august, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională SudMuntenia a organizat, 

la sediul central din Călărași, o nouă 
sesiune de instruire destinată beneficiarilor 
Programului Operațional Regional 20142020. 

La seminar au participat reprezentanţi ai adminis 
traţiilor publice locale și judeţene, precum și ai mediu 
lui de afaceri care au primit recomandări privind în
tocmirea cererilor de rambursare, efectuarea achi zi ţii lor 
prevăzute potrivit prevederilor legale, măsuri privind 
procesul de monitorizare a proiectelor, precum și rea
lizarea materialelor de informare și publicitate în con
formitate cu instrucţiunile din Manualul de identitate 
vizuală, în vigoare și a contractului de finanţare. 

Evenimentul, dedicat beneficiarilor de fonduri Re 
gio din regiune care au semnat contracte de finanţare 
în cadrul diferitelor axe prioritare, a vizat aspecte re
feritoare la modul de implementare a proiectelor ce 
au ca obiectiv: îmbunătăţirea competitivităţii întreprin 

derilor mici și mijlocii (Axa prioritară 2), tranziţia către 
o economie cu emisii scăzute de carbon (Axa prioritară 
3), dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale (Axa 
prioritară 8), precum și îmbunătăţirea infrastructurii 
educaţionale (Axa prioritară 10). 

ADR SudMuntenia continuă astfel activitatea de 
informare și instruire a beneficiarilor de fonduri euro
pene nerambursabile, astfel încât implementarea și 
monitorizarea proiectelor depuse de către aceștia să 
decurgă în cele mai bune condiţii.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilităţi delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilităţile de fi nan 
ţare prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteţi obţine accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Începând cu 1 August, ADR Sud Muntenia 
implementează un nou proiect, SHREC, 
finanțat prin Programul Interreg Europe

ADR Sud Muntenia va implementa în 
perioada 1 august 2019 – 30 iulie 

2023, în calitate de partener, proiectul 
SHREC „Utilizarea energiilor regenerabile 
pentru sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon”, 
finanțat în cadrul celui deal patrulea 
apel de proiecte al Programului Interreg 
Europe, Axa Prioritară 3: „Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon în toate 
sectoarele”. 

Proiectul este implementat de un consorţiu for
mat din 9 parteneri, al cărui lider de proiect este Uni
versitatea de Știinţe Aplicate Hanze, Olanda. Partenerii 
proiectului sunt: Agenţia pentru Inovare și Energie 
SIEA Slovacia, Universitatea Tehnică Vilnius Gedimi
nas Lituania,  ADR Sud Muntenia,  Regiunea Piemont
Italia; Municipalitatea Mondragon  Spania; Agenţia pen 
tru Energie și Mediu din Regiunea Auvergne RhoneAlpes 
Franţa și Universitatea Mid din Suedia.  

Proiectul SHREC vine în întâmpinarea provocării 
referitoare la tranziţia către o economie cu emisii re
duse de carbon, în ceea ce privește consumul de ener
gie regenerabilă al întreprinderilor și al gospodăriilor. 
Astfel, proiectul susţine aplicarea de măsuri care să re 
ducă emisiile de dioxid de carbon și să incurajeze tran 
ziţia către activităţi cu amprentă scăzută de dioxid de 
carbon. În acest context, SHREC va aborda aspecte pri 
vind influenţa producţiei și consumului de energie rege 
nerabilă de către întreprinderi, comunităţi și gospodării. 

Obiectivul general al proiectului este de a îmbu 
nătăţi politicile regionale și naţionale, de a crește pon
derea energiei obţinute din surse regenerabile în mixul 
global de energie și de a încuraja și facilita producerea 
și utilizarea de surse regenerabile de către întreprin
deri, comunităţi și gospodării. 

Partenerii proiectului vor colabora cu scopul de 
a încuraja investiţiile de afaceri în energie regenerabilă 
și în noile tehnologii inovatoare și pentru a stimula 

implicarea tot mai mare a consumatorilor de energie 
ca actori activi. Pentru realizarea obiectivelor proiec
tului, partenerii vor analiza posibilităţile de încurajare 
a dezvoltării tehnologice în domeniul energiei rege
nerabile (sprijin pentru afaceri, industrie pentru dez
voltarea noilor tehnologii), precum și utilizarea concep 
tului de inovare socială pentru a implica consumatorii 
(gospodării, comunităţi, industrie, reprezentanţi ai afa
cerilor, autorităţi publice) în procesul de tranziţie orien
tat către producţia și consumul de energie regenerabi lă. 
Partenerii vor încearca să crească gradul de con știen 
tizare a gospodăriilor, a întreprinderilor și a actorilor 
publici cu privire la nevoia și oportunităţile de a utiliza 
energia regenerabilă ca energie alternativă cu emisii 
reduse de carbon. 

Bugetul total al proiectului este de 1.844.165 mili oane 
de euro. Bugetul ADR Sud Muntenia este de 172.800 
de euro din care, 3.456 de euro, reprezintă contribuţia 
Agenţiei pen tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Sursă foto: southerntim
esafrica.com
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
anunță lansarea noului proiect SinCEAFC

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, în calitate de partener, 

anunță lansarea proiectului „SinCE‐AFC – 
Consolidarea spiritului antreprenorial al 
IMM‐urilor din lanțul agroalimentar în 
tranziția către economia circulară”. 
Proiectul este finanțat în cadrul celui deal 
patrulea apel de proiecte al Programului 
Interreg Europe. 

Proiectul va fi implementat în perioada 1 august 
2019 – 31 iulie 2023, de un consorţiu format din nouă 
parteneri din Grecia, Italia, Polonia, Ungaria, Irlanda, Bul 
garia și România al cărui Coordonator este ANATOLIKI 
S.A. Agenţia pentru Dezvoltare Locală a Autorităţilor 
Locale din Estul Salonicului. Valoarea totală a acestui 
proiect este de 1.519.940,00 de euro, din care bugetul 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
este de 143.420,00 de euro, contribuţia proprie a Age
nţiei fiind de 2.868,40 de Euro. 

Proiectul SinCEAFC se va implementa în două eta 
pe. Prima etapă, care are o durată de 3 ani, este dedi
cată învăţării la nivel regional și schimbului de expe 
rien ţă între parteneri. La finalizarea primei etape de 
implementare, partenerii vor realiza un Plan Local de 
Acţiune pentru sprijinirea elaborării de noi politici pen
tru domeniile abordate de proiect. În cea dea doua 
etapă, partenerii vor monitoriza modalitatea în care 
se va implementa Planul de Acţiune elaborate în prima 
etapă. 

Întâlnirea de deschidere a proiectului SinCEAFC 
a fost organizată la Salonic în data de 27 iunie 2019 de 
ANATOLIKI S.A.. La întâlnire au participat reprezentanţi 
ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
ai Regiunii Macedoniei Centrale, ai Fondului de Dezvol 
tare Regională din Macedonia Centrală și reprezentanţi 
ai tuturor partenerilor din proiect. În cadrul întâlnirii 
au fost prezentate instrumentele politice ale regiunilor 
și municipalităţilor metropolitane implicate în proiect 
și conexiunea acestora la obiectivul de a stimula an
treprenoriatul IMMurilor din lanţul agroalimentar prin 
exploatarea oportunităţilor inovatoare ale economiei 
circulare. 

Economia circulară este o nouă abordare a mode 
lelor de dezvoltare economică. Aceasta evidenţiază po 
tenţialul de a folosi deșeurile ca resurse de resurse 
pen tru alte lanţuri productive oferind astfel un ciclu 
de viaţă mai lung al produselor și o abordare de afaceri 
mai ecologică. Acest sistem regenerativ este de o prio
ritate ridicată în UE. În cadrul proiectului SinCEAFC 
se vor elabora planurile de acţiune naţionale/regionale 
de acţiune pentru economia circulară ţinânduse cont 
de politicile UE în domeniul economiei circulare. 

Deși principiile economiei circulare sunt deja apli
cate de multe industrii mari, IMMurile, care reprezintă 
99% din sectorul întreprinderilor, rămân încă neimpli
cate din cauza lipsei de motivaţie și sprijin. Astfel, îm bu 
nătăţirea politicilor regionale pentru sprijinirea IMMuri 
către o economie mai regenerabilă are o importanţă 
deosebită. 

SinCEAFC urmărește implicarea IMMurilor din 
lanţul agroalimentar în economia circulară prin pro
movarea mecanismelor orizontale adecvate ale ma
nagementului financiar. Se dorește ca toţi agenţii din 
domeniul agroalimentar de producţie, prelucrare, am
balare, distribuţie și consum final să funcţioneze în 
mod coordonat pentru a se adapta mai bine la econo 
mia circulară. Acest obiectiv va fi atins prin colaborarea 
intensă și schimbul interregional de experienţă a 9 
parteneri, reprezentând 7 regiuni din 7 ţări din UE. 

Sarcinile parteneriatului se vor concentra pe inves 
tigarea practicilor eficiente prin evenimente de învăţa 
re interregionale, vizite de studiu, ateliere de lucru, în 
tâlniri ale părţilor interesate și procesele de consultare 
privind modul în care pot fi îmbunătăţite instrumentele 
de politică relevante pentru a ajuta IMMurile să intre 
în economia circulară. Cadrul de reglementare și bu
nele practici la nivel regional și la nivelul UE vor fi reflec 
tate întrun eBook pe economia circulară pentru do
meniul agroalimentar și pe siteul web al proiectului. 

Proiectul va promova inovarea, va obţine cunoș 
tinţe și va dezvolta colaborări pe cele trei platforme: 
Platforma de Învăţare a Interreg Europe, Platforma 
Europeană a Stakeholderilor din Economia Circulară 
și în Grupul Platformei RIS3.
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
active pentru luna august 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, prin Direcția Dezvol

tare și Comunicare, a publicat Catalogul 
surselor de finanțare nerambursabilă 
pentru luna august 2019! 

Scopul editării acestei publicaţii este de a veni în spriji
nul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din 
regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite in
vestiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate oportuni

tăţile de finanţare din programele operaţionale și schemele 
de grant, ce se derulează în prezent în România, precum și 
oportunităţile din Programul Naţional pentru Dezvoltare Ru
rală 2014 – 2020, INTERREG VA și URBACT III. 

Publicaţia electronică poate fi accesată pe siteul 
Agenţiei, www.adrmuntenia.ro, în secţiunea Bibliotecă > 
Documente utile > Catalogul surselor de finanţare, link: 
https://www.adrmuntenia.ro/down load_file/newsle 
tter/434/csfaugust2019.pdf.

http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newsletter/434/csf-august-2019.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newsletter/434/csf-august-2019.pdf
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Nou apel de proiecte pentru consolidarea 
capacității autorităților și instituțiilor publice centrale

Autoritatea de Management a Progra
mului Operațional Capacitate Admi

nistrativă (POCA) din cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Pu
blice (MDRAP) a lansat un nou apel de 
proiecte, adresat instituțiilor publice cen
trale, care va fi finanțat prin Axa prioritară 
1 – Administrație publică și sistem judiciar 
eficiente, Obiectivul specific 1.1. Dezvolta
rea și introducerea de sisteme și standarde 
comune care să optimizeze procesele deci
zionale orientate către cetățeni și mediul 
de afaceri, în concordanță cu Strategia 
pentru Consolidarea Administrației Pu
blice 20142020 (SCAP). 

Cererea de proiecte nr. IP 17/2019  „Sprijin pen‐
tru acţiuni de consolidare a capacităţii autorităţilor și 
instituţiilor publice centrale” asigură finanţare pentru 
proiecte realizate de: 

Secretariatul General al Guvernului; •
Ministerul Apelor și Pădurilor; •
Ministerul Mediului; •
Ministerul Educaţiei Naţionale; •
Ministerul Afacerilor Interne; •
Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale, realizate in•

dividual sau în parteneriat cu: 
 alte autorităţi și instituţii publice centrale; 
 autorităţi administrative autonome; 
 structuri asociative ale autorităţilor adminis 

tra ţiei publice locale; 
 ONGuri; 
 parteneri sociali (organizaţii sindicale, organi 

za ţii patronale, precum și formele de asociere ale aces 
tora cu personalitate juridică); 

 instituţii de învăţământ superior acreditate și 
de cercetare; 

 Academia Română. 
Proiectele trebuie să aibă adresabilitate naţio na 

lă, în beneficiul regiunilor mai puţin dezvoltate și al re
giunilor mai dezvoltate, și pot aborda mai multe do me nii, 
iar, prin activităţile propuse, să contribuie la atingerea 
următoarelor rezultate: 

dezvoltarea planificării strategice și a bugetării pe •
programe, pe baza metodologiilor și instrumentelor co 
mune; 

implementarea sistemelor unitare de management •
al calităţii și performanţei: CAF și/sau ISO 9001; CAF și 

BSC; ISO 9001 și BSC; CAF, ISO 9001 și BSC; 
aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi: •

realizarea de studii, analize și evaluări ex ante ale im
pactului pentru fundamentarea politicilor publice și 
îmbunătăţirea proceselor decizionale; 

dezvoltarea de metode, instrumente și proceduri •
care să sprijine dezvoltarea locală și creșterea calităţii 
serviciilor publice; 

sistematizarea și simplificarea progresivă a fon•
dului activ al legislaţiei; 

introducerea de măsuri unitare pentru reducerea •
poverii administrative pentru mediul de afaceri și pen
tru cetăţeni, prin simplificarea procedurilor și reducerea 
birocraţiei, în concordanţă cu Planul integrat pentru sim 
plificarea procedurilor administrative pentru cetăţeni; 

creșterea nivelului de cunoștinţe și abilităţi ale •
personalului, prin participarea la activităţi de formare 
legate de OS 1.1. 

Acest apel de proiecte este de tip noncompetitiv, 
cu termen limită de depunere, și are o alocare finan
ciară eligibilă orientativă de 230 de milioane de lei. 

Valoarea eligibilă a proiectelor este între 500.000 
lei și 30.000.000 lei. 

Termene limită: 
pentru depunerea fișelor de proiect: 16 septem•

brie 2019, ora 17.00,   
pentru depunerea cererilor de finanţare, ca urma •

re a acceptării fișelor de proiect: 20 noiembrie 2019, 
ora 17.00. 

Ghidul solicitantului pentru cererea de proiecte 
IP 17/2019 (POCA/627/1/1): „Sprijin pentru acţiuni de 
consolidare a capacităţii autorităţilor și instituţiilor publice 
centrale” și anexele acestuia pot fi consultate și descăr 
cate din siteul programului: https://tinyurl.com/y2u7vt4z. 

Sursa: mdrap.ro

Sursă foto: w
eekly.uhm

.org.m
t

https://tinyurl.com/y2u7vt4z
http://mdrap.ro
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Cele zece ostroave de pe Dunăre, oaze ale naturii

În amonte de Oltenița se găsesc cele 
mai frumoase oaze ale naturii, 

ostroavele care găzduiesc mii de specii 
de păsări, animale și plante ocrotite de 
lege, dar neexploatate turistic. 

Pe Dunăre, între km 425 și 300 se găsesc ostroa
vele sau insulele de pe Dunăre, adevărate „jungle” în 
care își găsesc refugiul specii de păsări sau animale ra 
re, ocrotite prin lege. Acest lucru are un rol esenţial în 
salvarea ecosistemelor din întregul bazin al Dunării. 
Georgescu, Albina, Haralambie, Ciocănești, Pisica (Tăr 
mășan), Șoimul, Turcescu, Tiul, Cianul și Fermecatul, 
toate aceste 10 ostroave fiind monitorizate de Agenţia 
de Protecţia Mediului Călărași. În plus, ostroavele Cio 
cănești, Haralambie și Șoimu sunt declarate rezervaţii 
naturale prin H.G. 2151/2004, având un regim de pro 
tecţie mai strict decât siturile Natura 2000. 

Faună și floră diverse 

Flora și vegetaţia ostroavelor este dominată, în ma 
re parte, de specii de salcie, din care amintim salcia al 
bă (Salix alba), des întâlnită, cunoscută pentru rezis ten 
ţa la inundaţii. Astfel, pe ostroave, în funcţie de al ti tudine 
și de nivelul inundaţiei, putem întâlni, pe lângă salcia 
albă și plopul negru sau „pluta” (Populus nigra), plopul 
alb (Populus alba), ulmul de luncă (Ulmus laevis) sau 
frasinul de luncă (Fraxinus angustifolia), iar în zonele 
mai înalte stejarul pedunculat (Quercus robur) și ste
jarul brumăriu (Quercus pedunculiflora). Fauna os
troavelor este variată, ele pot găzdui peste 1.100 de 
specii de animale, dintre care 770 sunt nevertebrate 

(35 de specii de melci). Specialiștii au identificat 311 
specii, din care 57 de specii de nevertebrate acvatice, 
14 de bivalve (scoici), 110 de coleoptere (gândaci), 5 
de amfibieni (broaște și tritoni dobrogeni), 2 de reptile 
(șerpi), 97 de păsări și 26 de mamifere. 

21.000 de specii de păsări 

Ostrovele sunt importante pentru cuibăritul, mi 
graţia și iernarea a peste 150 de specii de păsări, spe
cifice zonei deltare, cum sunt pelicanii, egretele, stârcii, 
ratele, ciocănitorile, pescărușii, vulture, cinteze. Aici 
apar multe specii protejate la nivel internaţional și 
naţional. Printre speciile de păsări protejate care cu
ibăresc aici se numără pelicanul creţ, raţa roșie, cormo 
ranul mic, șoimul dunărean și vulturul codalb. În zona 
ostroavelor cuibăresc și vin să se hrănească peste 21.000 
de specii de păsări care își depun ouăle aici sau în zo 
na Srebrana (Bulgaria) sau în Delta Dunării. 

Potențial turistic neexpolatat 

Adevăratul și marele potenţial încă neexploatat al 
ostroavelor este cel turistic. Peisajele deosebit de fru moase 
și speciile rare de păsări reprezintă atracţii pentru turiștii 
dornici să cunoască frumuseţile Dunării, cu condiţia res
pectării și păstrării acestor frumuseţi. Pe insule putem 
găsi chiar vestigii istorice, precum cele de pe ostrovul Pă
cuiul lui Soare. Aici pădurea ascunde ruinele cetăţii bizan
tine Vicina, construită în anii 971972 d.H. În unele dintre 
acestea, sălbăticia și vegetaţia abundentă te duc cu gândul 
că piciorul omului nu a călcat pe acolo de zeci de ani. 

Sursa: Adevărul

http://adevarul.ro


Primăria Municipiului Călărași continuă 
lucrările de restaurare a clădirii Poșta 

Veche, efectuate cu ajutorul fondurilor 
europene oferite de Regio 2014 – 2020. 

În luna iulie 2019 au început lucrările la finisajele in
terioare și exterioare, a demarat trasarea profilelor exte
rioare și au fost realizate piesele din ceramică ce vor fi am
plasate pe faţada clădirii Poșta Veche. La interior au început 
placările cu faianţă, urmând în luna august placările cu 
gre sie și piatră naturală. Tencuielile interioare sunt realizate 
în proporţie de 95%, structura de rezistenţă a scării de 
circulaţie din interior fiind terminată la acest moment. 

În vara anului 2018, a fost semnat contractul pri
vind execuţia de lucrări a monumentului istoric Poșta 
Veche. Contractul a fost atribuit în cadrul proiectului 
finanţat din Programul Operaţional Regional 2014 – 
2020, Axa Prioritară 5 – „Îmbunătăţirea mediului urban 
și conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a pa‐
trimoniului natural și cultural”, un proiect ce vizează 
redarea în circuitul turistic al patrimoniului cultural 
restaurat, precum și obiectivului specific al Priorităţii 

de investiţii – 5.1. „Conservarea, protejarea, promo‐
varea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”. 

Contractul de lucrări are valoarea de 6.030.344,75 
de lei, plus TVA, durata de execuţie fiind de 24 de luni, 
iar perioada de garanţie de 36 de luni. Achiziţia servi
ciilor de asistenţă tehnică de supraveghere a lucrărilor 
prin dirigenţie de șantier se află în desfășurare. Valoa
rea totală a proiectului este de aproximativ 2,57 de mili 
oane de euro din care Municipiul Călărași va asigura o 
cofinanţare de 2%. 

Sursa: observatorcl.info
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Conferința Internațională 
Membrane Computing XX a ajuns la final!

Evenimentul de înaltă ţinută derulat zilele acestea 
la Hotelul Posada din Curtea de Argeș, sub egida Aca
demiei Române, International Membrane Computing 
Society și Consiliului Judeţean Argeș, sa încheiat astăzi. 
În anul 1998, acad. Gheorghe Păun punea bazele unui 
nou domeniu în Informatică, numit calcul membranar. 
De atunci au trecut două decenii și revelaţia sa despre 
această ramură a calculului natural continuă să sur
prindă. Pe de o parte, acest concept se inspiră de la na 
tură în folosul Informaticii  suporturi de date, operaţii 
cu date, arhitecturi de calculatoare, la modul cel mai 
general  și, pe de altă parte, generează instrumente 
noi pentru biologii sau fizicienii care studiază natura 
cu alte mijloace. Acest calcul este, în cazul de faţă, in
spirat din ADN (Adleman, DNA Computing) și lansează 
ideea unui alt tip de hardware  molecula de ADN și are 
ca motto „Să privim celula și să învăţăm”. Despre „bio ‐
informatică” sau „infobiologie” (terminologii folosite 
de acad. Păun) au discutat săptămâna aceasta la Cur
tea de Argeș numeroși cercetători din Marea Britanie, 

Filipine, Statele Unite ale Americii, Ungaria, Austria, Mon 
golia, Italia, Noua Zeelandă, Japonia, China, Spania, Fin 
landa, Franţa și, normal, din România. Această ramură 
a calculului natural face progrese și se materializează 
încă din anul 2000 în numeroase ateliere de lucru și 
conferinţele CMC (Conference on Membrane Compu
ting) derulate la Curtea de Argeș, Tarragona, Milano, 
Viena, Leiden, Salonic, Edinburgh, Jena, Paris sau Bu
dapesta. Modelele calculului celular au fost numite P
Sisteme, preluând iniţiala fondatorului direcţiei de cer
cetare. Calcularea cu membrană se ocupă de modele 
de calcul distribuite și paralele, procesând multisete 
de obiecte simbol întro manieră localizată. Astfel, re
gulile de evoluţie permit încapsularea obiectelor în 
evoluţie în compartimente definite de membrane. Co
municările dintre compartimente și mediul înconjură
tor joacă un rol esenţial în cadrul proceselor. Rezulta
tele acestor cercetări au aplicabilitate în biologie, eco logie 
și medicină.  

Sursa: argesexpres.ro

ARGEȘ

Stadiul lucrărilor de restaurare 
a clădirii Poșta Veche

CĂLĂRAȘI

http://observatorcl.info
http://argesexpres.ro
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Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi, 
gazda ediției a IVa a Taberei Naționale de Sculptură 

„Vasile Blendea”
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Centrul Ju

deţean de Cultură Dâmboviţa în parteneriat cu Com
plexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” organi
zează, în perioada 1 – 15 august 2019, în incinta 
An samblului Brâncovenesc de la Potlogi, ediţia a IVa 
a Taberei naţionale de sculptură „Vasile Blendea”. 

Proiectul are ca scop promovarea imaginii judeţului 
Dâmboviţa prin forme simbolice identitare și transfor
marea unor spaţii urbane și rurale în locuri atractive. 
Tabăra naţională de sculptură și istoria artelor „Vasile 
Blendea” sa impus în peisajul cultural dâmboviţean ca 
o manifestare ce capătă tot mai multă vigoare de la o 
ediţie la alta. În cadrul taberei, pe lângă crearea unor 
opere de artă care sunt acum amplasate în parcuri, mu

zee și în faţa unor sedii administrative, îmbogăţind zes
trea culturală a judeţului, sunt puse în valoare moștenirea 
istorică bogată a acestor meleaguri și frumuseţile de
osebite cu care judeţul nostru se poate mândri. Tema 
ediţiei de anul acesta este „Epoca Brâncoveanu”. La ta
bără vor participa sculptori cunoscuţi din ţară, membri 
ai Uniunii Artiștilor Plastici din România: Marius Viorel 
Ivanovici – Pitești, Mugur Vrânceanu – Galaţi, Lucian Tu
dorache – Piatra Neamţ, Mircea Ștefănescu Iași.Lucrările 
realizate în cadrul taberei de sculptură, care vor rămâne 
să înnobileze curtea Palatului de la Potlogi, vor face 
obiectul unei expoziţii al cărei vernisaj se va desfășura 
sâmbătă, 17 august 2019, la ora 17:00, la Potlogi. 

Sursa: ziardambovita.ro

DÂMBOVIȚA

Muzeul județean „Teohari Antonescu”, 
reabilitat cu fonduri norvegiene

Implementarea proiectelor cu finanțare 
europeană este una dintre prioritățile 

Consiliului Județean Giurgiu. 
În cadrul unei recente conferinţe de presă la sediul 

Consiliului judeţean a fost prezentat proiectul „Res‐
taurare, consolidare și dotare Muzeul Judeţean ‘Teo‐
hari Antonescu’”, unul dintre proiectele pregătite de 
către echipa Consiliului Judeţean Giurgiu prin care Mu
zeul Judeţean „Teohari Antonescu” urmează să fie mo
dernizat printro finanţare cu fonduri norvegiene, valoa 
rea proiectului fiind de aproximativ 2 milioane de euro. 

Muzeul judeţean a fost înfiinţat în 1934, printro 
hotărâre a Prefecturii de Vlașca. La sugestia savantului 
Ion Andrieșescu, i sa dat numele primului profesor 
de arheologie al Universităţii din Iași, giurgiuveanul 
Teohari Antonescu. În fruntea instituţiei a fost numit, 
cu titlu onorific, tânărul profesor Dumitru Berciu, care 
a conduso până în 1948. După un hiatus de doi ani, 
ea a fost reînfiinţată și dezvoltată pe parcursul a două 
decenii, de către profesorul Gheorghe Rădulescu, ab
solvent de BelleArte, ajutat de muzeografulrestau
rator Mihai Ionescu. 

Între 1950 și 1980 muzeul a fost pe rând raional, 
municipal și secţie fără personalitate juridică. A rede
venit judeţean în 1981, în urma corecturii aduse refor 

mei teritorialadministrative, cu secţii de istorie și et
nografie și Oficiu pentru patrimoniu cultural naţional. 
Intre 19771990 expoziţia lui permanentă sa numit 
„Muzeul luptei pentru independenţa poporului român”. 
Din 1993 își reia patronul antebelic, iar între 19992005 
se reface expoziţia secţiilor de arheologie și istorie. 

Sursa: giurgiupesurse.ro

GIURGIU

http://ziardambovita.ro
http://giurgiupesurse.ro
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Sistem nou de supraveghere video 
în orașul Țăndărei

Orașul Țăndărei a semnat în data de 08.07.2019 
cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa con 
tractul de finanţare nr. 4/PJDL2019/08.07.2019 pentru 
implementarea proiectului „Sistem de supraveghere 
video în orașul Țăndărei, judeţul Ialomiţa”, în cadrul Pro 
gramului Judeţean de Dezvoltare LocalăIalomiţa 2019. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea ca 
lităţii vieţii locuitorilor orașului prin asigurarea condi 
ţiilor optime de viaţă, respectiv securitatea cetăţenilor 
din orașul Țăndărei și crearea premiselor de dezvoltare 
socioeconomică a orașului. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
Achiziţionarea și instalarea sistemului de supra•

veghere video; 
Diminuarea gradului de infracţionalitate din zonă; •
Creșterea gradului de confort, civilizaţie și siguran •

ţă pentru locuitorii care vor beneficia de implementa
rea proiectului; 

Ameliorarea efectelor sociale și economice nega•

tive existente în prezent; 
Reducerea cheltuielilor cu personalul care asi•

gură menţinerea securităţii zonei; 
Asigurarea supravegherii nonstop pentru obiec•

tivele incluse în proiect (24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 
365 zile/an); 

Se asigură dovezile materiale necesare organelor •
abilitate în cazul în care sunt evenimente în zona su
pravegheată. 

Valoarea totală a proiectului este de 381.376,00 
lei, inclusiv T.V.A., din care: 

a) Valoarea finanţării nerambursabile este de 
300.000,00 lei inclusiv T.V.A. 

b) Valoarea cofinanţării din partea beneficiarului 
este de 81.376,00 lei inclusiv T.V.A. 

Termenul de finalizare a proiectului, conform contrac
tului de finanţare, este de 12 luni de la data semnării con
tractului de finanţare, respectiv până la data de 07.07.2020. 

Sursa: independentonline.ro

IALOMIȚA

Sursă foto: infoialom
ita.ro

http://independentonline.ro
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Joi, 8 august 2019, la sediul Consiliului 
Județean Prahova, a avut loc ședința 

de lucru privind elaborarea studiului de 
fezabilitate pentru proiectul „Drum de 
mare viteză Ploiești‐Buzău”. 

Acest drum este cuprins în Master Planul General 
de Transport al României (M.P.G.T.) și beneficiază de 
finanţare nerambursabilă, alocată în cadrul Programu
lui Operaţional Infrastructură Mare 20142020. 

În cadrul întâlnirii de lucru, la care au luat parte 
reprezentanţi ai proiectantului, autoritatea contrac
tantă (C.N.A.I.R. SA), reprezentanţi ai instituţiilor de

concentrate din Prahova și primari ai unor localităţi, au 
fost dezbătute variantele optime și zonele pe unde va 
trece drumul de mare viteză ce va face legatura în tre ce 
le două municipii reședinţă de judeţ  Ploiești și Buzău. 

Implementarea acestui proiect va genera efecte 
socioeconomice pozitive, prin micșorarea distanţelor 
și dezvoltarea regională, mărinduse zona de influenţa 
economică a orașelor mari, asupra localităţilor mici. 
Un alt element important al proiectului va fi creșterea 
vitezei de deplasare și îmbunătăţirea siguranţei rutiere 
pe ruta PloieștiBuzău. 

Sursa: ph‐online.ro

Drumul de mare viteză Ploiești  Buzău, 
pe agenda Consiliului Județean Prahova

PRAHOVA

Muzeul Judeţean Teleorman or
ganizează a VIIIa ediţie a Proiectului 
expoziţional intitulat „Luna colecţio‐
narului”. 

Astfel, luna octombrie va rede
veni, cu ajutorul colecţionarilor, luna 
în care publicul vizitator al Muzeului 
Judeţean Teleorman va cunoaște 
preocupările acestora prin interme
diul exponatelor prezentate. 

Nu în ultimul rând, muzeografii 
teleormăneni speră ca acest demers 
să stârnească și altora, mai ales celor 
tineri, dorinţa de ași constitui o co
lecţie. 

Pentru desfășurarea în bune 
condiţii a expoziţiei, Muzeul Judeţean 
Teleorman propune următorul calen dar de derulare a 
proiectului: 

1) intenţia de participare, cu completarea unei 
fișei de înscriere până la 11 septembrie; 

2) selecţia exponatelor, în funcţie de ordinea în
scrierii la proiect, a relevanţei temei, a colecţiei propuse 
și a spaţiului expoziţional disponibil  perioada 1119 
septembrie; 

3) montarea exponatelor și realizarea expoziţiei 
propriuziseperioada 2026 septembrie; 

4) deschiderea expoziţiei „Colecţii și Colecţionari”, 
sala Auditorium 27 septembrie; 

5) închiderea expoziţiei 25 octombrie; 
6) restituirea exponatelor – 28 octombrie4 no

iembrie. 
Totodată, muzeografii ne reamintesc că pe data de 

12 octombrie 2019, între orele 10.00 și 14.00, la sediul 
Muzeului Judeţean Teleorman va avea loc a VIIa ediţie 
a „Târgului Colecţionarilor”. 

Sursa: ziarulmara.ro

Muzeul Județean Teleorman: 
a VIIIa ediție a Proiectului expozițional intitulat 

„Luna colecționarului”

TELEORMAN

Sursă foto: filatelica.files.w
ordpress.com

http://ph-online.ro
http://ziarulmara.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, 
Email 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, Email 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, 
Email dambovita@adrmuntenia.ro 

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

Biroul Județean PRAHOVA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean 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 Judeţean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, 
mun. Alexandria, jud. Teleorman, 
Tel. 0247/311.201, int. 358; Fax 0247/312.494, 
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


