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Ne mărim echipa!
Concurs pentru ocuparea
unui post de asistent registrator
în cadrul compartimentului
Asistență Managerială
și Secretariat, la sediul central
din municipiul Călărași 11 martie 2019

Concurs
pentru ocuparea
unui post de consilier
juridic în cadrul
Compartimentului Juridic,
la sediul central din
Călărași - 12 martie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizeză
în data de 11 martie 2019 concurs pentru ocuparea unui post de
asistent registrator principal în cadrul Compartimentului Asistență
Managerială și Secretariat, la sediul central din municipiul Călărași,
str.GeneralConstantin Pantazi, nr. 7A. Contractul individual de muncă
va ﬁ pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• Candidatul să aibă studii superioare, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentul acesteia;
• Experiență de cel puțin 1 an în activități de asistență managerială și/sau secretariat sau instruire formală în domeniul
biroticii și secretariatului;
• Capacitate excelentă de exprimare, verbală și în scris, în
limba română;
• Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• Capacitate de relaționare interumană;
• Memorie dezvoltată, judecată rapidă, capacitate de
deducție logică;
• Rezistență la sarcini repetitive;
• Disponibilitate la lucrul peste program;
• Rezistență la oboseală și solicitări intelectuale.
Cerințe suplimentare:
• Disponibilitate pentru deplasări ocazionale în Regiune.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR
Sud-Muntenia până la data de 07.03.2019, ora 12.00.
Concursul se va desfășura în data de 11.03.2019 la sediul
central al ADR Sud-Muntenia din Călărași, str. Gen. Constantin
Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, începând cu ora 10.00. Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Sud-Muntenia, str. Gen.
Constantin Pantazi, nr. 7A, Călărași, tel. 0242/331 769. Persoane de
contact: Dinu Camelia – șef compartiment asistență managerială
și secretariat, e-mail: secretariat@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana –
șef birou resurse umane / e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro.
Cuprinsul prezentului anunț, bibliograﬁa, precum și documentele
necesare înscrierii la concurs pot ﬁ consultate și pe site-ul ADR Sud
Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Biblioteca Documente utile), link: https://www.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/document/1134/bibliograﬁe-asistent-registrator-martie-2019.rar.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia organizează în data de 12 martie 2019,
concursul pentru ocuparea unui post de consilier
juridic în cadrul Compartimentului juridic, la
sediul centraldinCălărași,str.Gen.Constantin Pantazi, nr.7 A. Contractul individual de muncă va
ﬁ pe durată determinată de 12 luni, din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia în domeniul științelor juridice;
• experiență minim 1 an în domeniul juridic;
• cunoștințefoartebunedeoperarepecalculator.
Cerințe suplimentare:
• posesor permis de conducere auto și disponibilitate pentru deplasări în regiune.
Dosarele de înscriere se vor depune la
sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călărași,
str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași,
până la data de 11 martie 2019, ora 12:00.
Concursul se va desfășura în data de 12
martie 2019 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi,
nr. 7A, jud. Călărași, începând cu ora 10:00.
Informații suplimentare se pot obține la
sediul ADR Sud-Muntenia str. Gen. Constantin
Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, tel. 0242/331769.
Persoană de contact: Mâțu Ioana - șef Birou
resurse umane/e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliograﬁa, precum și documentele necesare înscrierii
la concurs pot ﬁ consultate si pe site-ul ADR
Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro
(secțiunea Biblioteca - Documente utile), link:
https://www.adrmunte n i a . ro / d o w n load_ﬁle/document/1133/Concurs-CJ%20martie-2019.rar.
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Reuniune a Comitetului de Monitorizare
a Programului Operațional Regional 2014 – 2020,
la Rădăuți

Î

n perioada 14-15 februarie s-a desfășurat la Rădăuți prima întâlnire din acest an a Comitetului
de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014 – 2020 (POR 2014 - 2020).

În cadrul evenimentului, participanții, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Autorității de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ai consiliilor pentru
dezvoltare regională, ai agențiilor pentru dezvoltare regională, precum și ai altor entități cu rol relevant în elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare regională a României, au analizat stadiul implementării
POR 2014-2020. Astfel, până la sfârșitul anului 2018,
Comisia Europeană a certiﬁcat cheltuieli în valoare de
1,12 miliarde de euro în cadrul axelor prioritare pentru
care au fost lansate apeluri de proiecte, subliniindu-se
totodată contribuția organismelor abilitate în implementarea POR, contribuție datorită căreia a fost evitată
dezangajarea sumelor alocate prin program. Prezentată
în cifre, situația arată că 383 de IMM-uri și-au ﬁnalizat
proiectele, beneﬁciind de ﬁnanțare prin POR, Axa prio-

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

ritară 2, 12.166 de gospodării au o clasiﬁcare superioară
privind consumul de energie, 11 obiective de patrimoniu
cultural au fost restaurate, 420 de ambulanțe au fost livrate și 737.281 de persoane beneﬁciază de infrastructura medicală construită/reabilitată/modernizată/extinsă/dotată prin intermediul fondurilor Regio.
Agenda de lucru a evenimentului a vizat, de asemenea, principalele direcții ale noului cadru privind
Politica de coeziune 2021-2027. Concentrarea investițiilor va avea în vedere următoarele cinci obiective
tematice: OP 1 - cercetare-dezvoltare-inovare IMMuri, OP 2- reducerea de CO2, OP 3- mobilitate și conectivitate (transport, mobilitate urbană și TIC), OP 4- Europa socială (sănătate, educație, social, ocuparea forței
de muncă) și OP 5 - dezvoltare integrată și sustenabilă
pentru zonele urbane, rurale și inițiative locale.
Sursa: inforegionordest.ro
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S-au lansat apelurile dedicate implementării
în parteneriat a proiectelor de mobilitate urbană
în orașe și municipii, altele decât municipiile
reședință de județ
Marți, 19 februarie, a fost aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 1107/
18.02.2019 Ghidul Solicitantului –
Condiții speciﬁce de accesare a fon‐
durilor în cadrul apelurilor de proiec‐
te cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7
REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/
3.2/2/ITI/în parteneriat, Obiectivul
speciﬁc 3.2 – Reducerea emisiilor
de carbon în zonele urbane bazată
pe planurile de mobilitate urbană
durabilă din cadrul Axei prioritare
3 –Sprijinirea tranziției către o eco‐
nomie cu emisii scăzute de carbon a
Programului Operațional Regional (POR) 2014‐2020.
Pot ﬁ depuse în cadrul acestor apeluri proiecte pentru
mobilitate urbană ce vor ﬁ implementate în orașe și
municipii, altele decât municipiile reședință de județ.
Ghidul solicitantului conține informațiile speciﬁce
necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte
cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, referitoare
la speciﬁcitatea proiectelor, modalitatea de completare
și de depunere a cererilor de ﬁnanțare, condițiile de
eligibilitate, o descriere a etapelor de veriﬁcare și de
contractare a proiectelor.
De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de ﬁnanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de ﬁnanțare se face utilizând
sistemul electronica MySMIS, începând cu data de 28
februarie 2019, ora 12:00, până la data de 28 iunie
2019, ora 12:00.

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

Ghidul solicitantului și ordinul de aprobare pot ﬁ
descărcate de pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe >
Axa 3, titlul 3.2 ‐ parteneriat cu MDRAP, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/article/1274/Ghid3-2-in-parteneriat-MDRAP.rar, sau pe site-ul Autorității
de Management pentru Programul Operațional Regional, inforegio.ro.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat
implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor POR 2014-2020 în data de 18 februarie 2019
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

S-a lansat Competiția națională
„Școală Europeană”, 2019

M

inisterul Educației Naționale (MEN) a lansat apelul
național destinat unităților din învățământul
preuniversitar care derulează programe europene în
domeniul educației și formării profesionale, pentru
înscrierea la cea de-a XVI a ediție a competiției vizând
obținerea certiﬁcatului „Școală Europeană”, în anul școlar
2018-2019.

www.adrmuntenia.ro

numărul de școli premiate, organizând totodată festivitatea de decernare a titlului „Școală Europeană”.
Lista unităților școlare preuniversitare declarate câștigătoare va
ﬁ publicată pe site-ul ministerului
www.edu.ro, după 10 mai, ﬁecare
unitate de învățământ urmând a
primi certiﬁcatul însoțit de un premiu în valoare de 5.000 de lei, destinat dotărilor. Certiﬁcatul de „Șco‐
ală Europeană” are o valabilitate
de trei ani, perioadă după care școala trebuie să-și reconﬁrme candidatura prin reînscrierea la concurs.
Pe parcursul celor 15 ediții ale
competiției desfășurate până în prezent, au concurat pentru obținerea
titlului de „Școală Europeană” 2023
de unități de învățământ din toate
județele țării, 775 dintre acestea ﬁind premiate.
Sursa: ﬁnantare.ro

Sursă foto scoalaeuropeana.ro

În cadrul ediției din acest an,
își pot depune candidatura unitățile
de învățământ preuniversitar implicate din perioada septembrie 2016 –
iulie 2019 în activități sau în proiecte prin intermediul programelor Comisiei Europene, ale Parlamentului
European, precum și ale altor instituții europene precum: Erasmus+,
e‐Twinning, Europa – casa noastră
(Lider European și EuroQuiz), Școli
ambasador ale Parlamentului European. De asemenea, se pot înscrie
școli care derulează activități sau
proiecte ﬁnanțate din fonduri structurale, în care unitatea este aplicant
sau partener, dar și proiecte/programe în parteneriat cu ambasade,
universități și școli din Uniunea Europeană, companii europene, asociații profesionale europene, ONGuri cu scop educațional/de formare
profesională care activează la nivel
european, etc.
Conform MEN, dosarul de candidatură va conține formularul-tip
de candidatură și avizul inspectoratului școlar județean/ ISMB de participare la Competiția națională
„Școală Europeană”, disponibile pe
www.edu.ro, un portofoliu ilustrativ, copii ale Proiectului de dezvoltare instituțională și ale Planurilor
manageriale anuale 2016 – 2017,
2017 – 2018 și 2018 – 2019.
Dosarele vor ﬁ preluate de Comisia națională în vederea evaluării,
această etapă desfășurându-se în
perioada 1 – 6 aprilie, MEN stabilind
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S-a modiﬁcat
Ghidul solicitantului
condiții speciﬁce
„Inovare
prin
formare”
În data de 14 februarie, Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020 (AMPOCU) a
modiﬁcat Ghidul speciﬁc aferent
Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020. Modiﬁcarea vizează prelungirea termenului de
depunere a cererilor de ﬁnanțare
pentru Axa prioritară 3 „Locuri de
muncă pentru toți”, Obiectiv speciﬁc 3.12 „Îmbunătățirea nivelului
de cunoștințe/competențe/apti‐
tudini aferente sectoarelor eco‐
nomice/domeniilor identiﬁcate
conform SNC și SNCDI ale anga‐
jaților”, până la data de 15 martie.
Sursa: ﬁnantare.ro
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Cea de-a XVII-a ediție
a „Săptămânii europene a regiunilor și orașelor”

C

omitetul Regiunilor și Comisia Europeană au lansat apelul de candidaturi pentru cea de-a
XVII-a ediție a „Săptămânii europene a regiunilor și orașelor”, eveniment instituțional de
importanță maximă la nivel european ce se va desfășura la Bruxelles, în perioada 7-10
octombrie, termenul limită de depunere a candidaturilor ﬁind 29 martie 2019.
Ediția din acest an se desfășoară sub genericul
„Regiunile și orașele: piloni ai viitorului Uniunii Euro‐
pene”, programul oﬁcial al evenimentului ﬁind conceput în funcție de prioritățile tematice reperate printrun sondaj public online. Astfel,
în urma sondajului public încheiat în 18 ianuarie,
primele trei tematici de interes sunt:
1. „Viitorul Uniunii Europene și rolul regiunilor și al
orașelor”;
2. „O Europă mai aproape de cetățean”;
3. „O Europă mai verde/ecologică”.
Alte teme, de interes mai scăzut pentru votanți,
sunt: „Europa socială”, „conectivitatea” și „specializa‐
rea inteligentă”.
Cei care doresc să participe la acest eveniment
își pot depune candidatura la următoarele tipuri de
evenimente:
• sesiuni de discuții EURegions;
• dezbateri sub forma întâlnirilor întrebări/răspunsuri pe teme propuse;
• laboratoare participative;
• ateliere și mese rotunde;
• expoziții;
• degustări de produse tradiționale locale/regionale.
La acest eveniment se pot înscrie administrațiile
www.adrmuntenia.ro

locale, județene și regionale, structurile GECT, universitățile, mass-media, companiile sau diferite entități din
Europa; se poate participa ﬁe individual, prin organizarea oricărui tip de activitate din cele șase menționate
anterior, ﬁe prin organizarea unor parteneriate care, pentru a ﬁ eligibile, trebuie să respecte următoarele condiții, valabile și la edițiile anterioare:
• parteneriatul trebuie sa ﬁe constituit din minimum patru și maximum zece parteneri (județe/orașe/regiuni implicate în managementul/implementarea fondurilor
structurale și de investiții) și să reprezinte cel puțin patru state membre ale UE;
• să ﬁe desemnat un partener coordonator dintrun stat membru al UE;
• să ﬁe organizat un eveniment la Bruxelles, după
tipul celor menționate mai sus;
• orașele participante trebuie să ﬁe capitala unui
stat membru sau a unei unități administrativ-teritoriale de nivel NUTS 1, 2 sau 3;
• regiunile și orașele din aceeași țară, pentru ﬁecare parteneriat regional, nu ar trebui să reprezinte
mai mult de o treime din parteneri;
• regiunile și orașele sunt încurajate să coopereze
cu parteneri cu care nu au mai colaborat la alte ediții.
Sursa: ﬁnanțare.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Curtea boierilor Bălăceni ﬁlă din istoria unei mari familii boierești

C

Sursă foto mapio.net

urtea întărită a Bălăcenilor este un sit
arheologic aﬂat în centrul localității
teleormăneane Tătărăștii de Sus, pe un vechi
drum comercial prin care se realiza legătura
dintre ﬂuviul Dunărea și munți.
Curtea boierească își datorează numele vechilor
boieri Bălăceni, proprietari ai moșiilor de pe aceste
locuri, a căror menționare istorică se realizează în secolul al XVIII-lea, prin șetrarul Ioniță Bălăceanu, și a
fost terminată de Zoița Bălăceanu înainte de 1798 care, conform surselor istorice, își îngroapă soțul, pe Anghelache Amiras, în biserica de la Tătărășii de Sus. Aceasta cedează ulterior drepturile de proprietate
asupra curții, lui Ștefan Bellu, în schimbul unei rente
și cu condiția de a ﬁ îngrijită corespunzător. Însă
condițiile impuse de Zoița Bălăceanu nu sunt respectate, fapt ce va declanșa un lung șir de procese cu moștenitorii acesteia și va conduce totodată la degradarea
reședinței boierești.
Conform site-ului cronica.cimec.ro, monumentul
se întinde pe o suprafață de aproximativ 5.400 m2,
ﬁind constituit din două incinte, inegale ca întindere
și diferite ca formă; incinta mare este de circa 3.774
m2, iar cea mică de aproximativ 1628 m2, aici ﬁind situată și biserica paraclis. Întregul ansamblu este construit din cărămidă, în afara ancadramentelor intrărilor
dintre cele două incinte, care sunt realizate din piatră.
La curtea boierească de la Tătărăștii de Sus, caracterul
de apărare este dominant, el subordonându-și celelalte
funcțiuni, chiar și pe cea de reprezentare.
Prima incintă, de formă pătrată, este înconjurată
de un zid de cărămidă înalt de aproximativ șapte metri,
în colțurile căruia exista câte un turn circular dotat cu
metereze, singurul păstrat ﬁind cel din S-E. Celelalte
turnuri se păstrează la nivelul fundațiilor, distrugerea
lor datând de la mijlocul secolului al XX-lea. Dispozitivul
principal de apărare era turnul-clopotniță situat deasupra porții principale, dispunând de metereze care
traversează pieziș zidurile și de un sistem de baricadare
a ușilor masive. În interior dispunerea construcțiilor
respectă compoziția simetrică față de axul longitudinal
al ansamblului. Pe latura sudică este locuința boierească, din care se păstrează numai pivnița acoperită
cu o boltă în leagăn. Pe latura de nord erau magaziile
și grajdurile. Pe latura de est, pe lângă bucătărie, existau trei deschideri: două porți de acces în exterior, iar
www.adrmuntenia.ro

în centru poarta către al doilea sector al curții, la rândul
lor dotate cu un sistem de baricadare.
Cea de-a doua incintă, mai mică, este de formă
poligonală, pe latura estică zidurile ﬁind fortiﬁcate în
interior cu 12 contraforturi. O clădire de mai mari dimensiuni, care cuprindea trei încăperi, era amplasată
în colțul de S-V. Ediﬁciul cel mai important era biserica,
aliniată pe axul longitudinal ce traversează cele două
incinte. Înscrisă într-un plan dreptunghiular, cu absida
altarului semicirculară în interior și poligonală în exterior, cu pridvor deschis, biserica a fost cel mai probabil
lipsită de turlă. În interior, arcadele care permiteau
accesul dintre pronaos și naos, cât și deschiderile de
la tâmpla de zid sunt închise cu arc frânt, în timp ce
arcadele pridvorului sunt semicirculare și inegale. Intrarea în biserică se făcea printr-o ușă masivă de lemn,
înzestrată cu o grindă pentru baricadare în interior.
Deși se aﬂă de o lungă perioadă de timp într-o
stare de degradare avansată, ansamblul Bălăcenilor
rezistă intemperiilor. Zidurile groase, turnul masiv de
la intrare, turnurile din colțuri, pivnițele caselor încă
supraviețuiesc, marcând o ﬁlă din istoria unei familii
boierești importante.
Sursa: cronica.cimec.ro
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S-au ﬁnalizat lucrările de reabilitare
ale Blocului alimentar al Spitalului de Pediatrie din Pitești
ARGEȘ

S

pitalul de Pediatrie din Pitești are, din această lună, un Bloc alimentar reabilitat în totalitate
și dotat cu echipamente foarte performante din punct de vedere tehnologic. Lucrările de
reabilitare efectuate se ridică la peste 850 de mii de lei, iar echipamentele achiziționate
depășesc 320 de mii de lei. Investiția a fost realizată prin fondurile alocate de la bugetul
Consiliului Județean Argeș, în vechiul Bloc alimentar aparatura datând din 1984, când a fost
inaugurat spitalul.
În cadrul acestui compartiment al Spitalului de Pediatrie Pitești își desfășoară activitatea 14 salariați, dintre
care cinci asistente medicale cu atribuții de asistent dietetician, trei bucătari și șase muncitori necaliﬁcați.
„Astăzi am făcut o vizită la Spitalul de Pediatrie
din Pitești unde s‐a dat în folosință bucătăria spitalului
care a fost renovată și dotată cu tot ce este de ultimă
oră ca aparatură, condiții de muncă, circuite. Le
mulțumesc tuturor celor care au muncit foarte mult și
s‐au implicat în ducerea la bun sfârșit a acestor lucrări!
Facem tot posibilul ca pacienții să nu mai vină cu ali‐
mente de acasă, să respecte regimul alimentar reco‐
mandat de medici. Este în favoarea pacientului să res‐
www.adrmuntenia.ro

pecte și această regulă. Aici, zilnic se pregătesc câte
100 de porții de mâncare, mâncare care se servește în
caserole de unică folosință. Felicitări conducerii spitalu‐
lui!” a declarat președintele Consiliului Județean Argeș,
doctorul Dan Manu.
La Spitalul de Pediatrie din Pitești, în ultimii doi
ani și jumătate, etajul al VII-lea a fost renovat în totalitate și a fost dotat cu mobilier nou, în prezent efectuându-se lucrări de renovare și modernizare ale etajului
al V-lea. De asemenea, în cursul anului trecut, spitalul a
fost dotat cu un computer tomograf ultraperformant,
în județul Argeș existând două astfel de aparate.
Sursă: epitesti.ro
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CĂLĂRAȘI

Inițiative pentru regenerarea ﬁzică economică
și socială a comunităților marginalizate
din zonele Livada și Cărămidari

A

dministrația municipiului Călărași continuă să valoriﬁce oportunitățile de ﬁnanțare prin
Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR) pentru dezvoltarea urbană durabilă,
depunând recent încă două proiecte de investiții în cadrul Axei prioritare 4, Prioritatea de
investiții 4.3 „Oferirea de sprijin pentru regenerarea ﬁzică, economică și socială a comunităților
defavorizate din regiunile urbane și rurale”.
Prin cele două proiecte de investiții, municipalitatea
călărășeană intenționează să realizeze două clădiri destinate activităților cultural-educative și recreative în zonele marginalizate Livada și Cărămidari, și să modernizeze
străzile Violonist Ion Voicu, respectiv Oborului, situate
în cele două cartiere. Valoarea totală a celor două proiecte este de aproape 7 milioane de lei, contribuția primăriei ﬁind de peste 135 de mii de lei.
Autoritățile locale din municipiul Călărași au mai
www.adrmuntenia.ro

depus trei proiecte în cadrul Axei prioritare 4, prin care
au în vedere reducerea emisiilor de carbon prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local, prin crearea unui spațiu urban multifuncțional
în zona centrală a municipiului, precum și îmbunătățirea
transportului public prin crearea unui sistem inteligent
de management al traﬁcului, proiecte în valoare totală
de peste 19 milioane de euro.
Sursa: realitateadincalarasi.ro
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Fonduri de la bugetul local
pentru sala de sport a Colegiului Național
„Constantin Carabella”

DÂMBOVIțA

L

a Colegiul Național „Constantin Carabella” din Târgoviște administrația locală va ﬁnanța din
fonduri proprii construirea unei impresionante săli de sport dotate după standardele actuale.
În prezent, cei 800 de elevi din ciclul gimnazial și liceal înscriși în unitatea școlară, își desfășoară
orele de sport în condiții improprii, într-o sală de clasă amenajată.
Noua sală de sport va avea 900 de metri pătrați,
costurile pentru construcția ei ﬁind estimate la 2,6 milioane de lei.
„Va ﬁ o sală cu o suprafață desfășurată de apro‐
ximativ 900 de metri pătrați. De asemenea, un teren
de sport unde va putea ﬁ practicat volei, baschet, han‐
dbal. Vor exista de asemenea anexe, vor ﬁ toate dotă‐
rile necesare, astfel încât elevii de la Colegiul Național
Constantin Carabella să poată să desfășoare orele de

GIURGIU

sport în condiții foarte bune. De asemenea, sala de
sport va putea să găzduiască și anumite competiții.
Ca și valoare a contractului, discutăm de o ﬁnanțare
asigurată de către Primăria Municipiului Târgoviște de
2,6 milioane lei, și mă refer la valoarea contractului
de execuție. Durata de execuție totală este de un an și
jumătate...” a declarat primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan.
Sursa: gazetadambovitei.ro

Povești de război la Muzeul Județean
„Teohari Antonescu”

Î

n data de 12 februarie, la Muzeul
Județean „Teohari Antonescu” a avut
loc vernisajul expoziției „Povești de
război – Trench Art” în cadrul căreia au
fost expuse obiecte din timpul celor
două războaie mondiale, evenimentul
reunind personalități importante ale
culturii și învățământului giurgiuvean,
precum și reprezentanți ai autorităților
locale.
Exponatele aparțin colecționarului Cristian Dumitru care le-a achiziționat de-a lungul a peste 25 de
ani, din târgurile de antichități, consignații și centre
de colectare a ﬁerului vechi din România, dar și din
alte țări europene precum Franța, Germania, Italia sau
Belgia.
Inginerul Cristian Dumitru, partener al Muzeului
Județean „Teohari Antonescu” în numeroase activități,
președintele Asociației Muzeul Jucăriilor, este inițiatorul a șapte expoziții naționale, pe diferite teme. Astfel, în cadrul acestei expoziții, giurgiuvenii pot admira
timp de două săptămâni, sute de obiecte decorative
sau de uz casnic, realizate din elemente de muniție de
către soldați.
Sursa: stirigiurgiu.ro
www.adrmuntenia.ro
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IALOMIțA

Proiect de reabilitare termică și energetică
a Complexului de Servicii Sociale Slobozi

L

a Complexul de Servicii Sociale Slobozia, aﬂat în subordinea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Ialomița (DGASPC) din 1998, vor ﬁ realizate lucrări de reabilitare
termică și energetică ﬁnanțate din fonduri europene. În momentul preluării, în instituție erau
găzduiți copii cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani. În timp, clădirea a fost recompartimentată, iar
spațiilor le-a fost dată o nouă destinație, oferind o gamă diversă de servicii pentru protecția
copilului și a persoanelor adulte.
Proiectul de investiții are o valoare de peste 2,7
milioane de lei și are o durată de realizare estimată la
35 de luni, existând posibilitatea de a ﬁ prelungită durata lucrărilor. „Am parcurs toate activitățile de pre‐
gătire, de proiectare, am discutat și cu diferite ﬁrme
de consultanță, avem proiectul tehnic realizat, este
predat la ADR Sud Muntenia, iar după ce ne vor da ok‐
ul vom trece la selectarea constructorului”, a precizat
Paul Marcu, directorul instituției.
Beneﬁciarii acestui proiect de eﬁcientizare termică
și energetică sunt cei 152 de copii și adolescenți cu dizabilități mintale, psihice sau motorii, cu vârste cuprinse
www.adrmuntenia.ro

între 3 și 18 ani, consiliați și asistați prin centrul de recuperare, precum și cei 27 de angajați ai centrului; de asemenea, se adaugă un număr 70 de copii, neglijați, abandonați, copii delincvenți, cerșetori, beneﬁciari ai Centrului
de Primire în Regim de Urgență și cei trei angajați ai centrului, 41 de cupluri mamă-copil, din Centrul Maternal și
cei doi angajați, aproximativ 43 de rezidenți ai Centrului
de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței
în Familie, 84 de beneﬁciari ai Centrului de Primire în Regim de Urgență pentru Persoanele fără Adăpost, precum
și cei opt angajați ai cele două centre.
Sursa: obiectiv.net
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Acces mai ușor spre Valea Prahovei,
prin modernizarea DN71 de la Bâldana până la Sinaia

PRAHOVA

Compania Națională de Administrație a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitația pentru atribuirea contractului de modernizare și lărgire a drumului național prin care se face legătura între Bâldana
și Sinaia, via Târgoviște, în vederea ﬂuidizării traﬁcului
pe Valea Prahovei. Acest drum național de legătură
între localitățile menționate, reprezintă o alternativă
pentru evitarea circulației bară-la-bară de pe DN1.
Suprafața de 100 de km ce urmează a ﬁ modernizată,
a fost împărțită în două tronsoane: Bâldana-Târgoviște
și Târgoviște-Sinaia, în cazul celui de-al doilea tronson
neﬁind inclus sectorul de drum de aproximativ șapte
kilometri ce străbate municipiul Târgoviște, aﬂat în
administrația autorităților locale.
CNAIR a estimat la 1,56 miliarde de lei lucrările
de refacere și de modernizare a acestui drum național,
considerat o soluție în cazul aglomerației de pe DN1
și DN1A, pentru tronsonul Bâldana-Târgoviște ﬁind
alocată suma de 670 de milioane de lei (pentru lărgirea
la patru benzi), și aproape 900 de milioane de lei, fără
TVA, pentru modernizarea sectorului Târgoviște-Sinaia,

ce va rămâne tot la două benzi, situație ce ar putea să
pună în diﬁcultate circulația dinspre București (inițial
prin DN7) spre Târgoviște.
Deși pe raza județului Prahova este vorba doar
despre opt kilometri din acest drum național, de la limita cu județul Dâmbovița și până la Sinaia, zona este
una dintre cele mai diﬁcile din punctul de vedere al construcției, în acest sens, în zona serpentinelor, respectiv
a muntelui „Păduchiosul”, spre orașul Sinaia, recomandându-se o viteză cuprinsă între 15 și maximum
25 de kilometri pe oră, din cauza traseului accidentat.
Pe lângă acest drum, pe raza județului Prahova se
aﬂă și podul care traversează Valea Dorului, la Sinaia,
construit în anul 1926 și consolidat în 1976, cu lungimea
totală a suprastructurii de peste 55 de metri, care va intra
de asemenea în modernizare, după începerea lucrărilor,
fără însă a se întrerupe circulația în perioada execuției.
Drumul DN 71 este încadrat ca drum transregio
și este inclus în Programul Operațional Infrastructură
Mare pentru perioada de programare 2014-2020.
Sursa: ziarulprahova.ro

Fonduri europene pentru amenajarea
parcului din zona Valahia, în municipiul Alexandria

TELEORMAN

Administrația din municipiul Alexandria intenționează să amenajeze în zona fostei unități militare
un parc prevăzut cu piste pentru bicicliști, spații pentru
relaxare, alei pietonale, sistem wi-ﬁ, mobilier urban,
locuri de joacă pentru copii, precum și un sistem de
supraveghere video a spațiilor amenajate. În eventualitatea contractării, ﬁnanțarea proiectului se va realizează prin fonduri nerambursabile Regio, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa
prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.2 – „Realizarea
de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, re‐
vitalizării orașelor, regenerării și decontaminării tere‐
nurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de
reconversie), reducerii poluării”.
Potrivit primarului Victor Drăgușin, în zona centrală a parcului va ﬁ amenajată o cortină digitală de
apă cu funcție de panou de aﬁșaj, în jurul căreia vor ﬁ
amenajate gradene în formă de cercuri concentrice
dispuse la înălțimi diferite. De asemenea, vor mai ﬁ
amplasate sculpturi vegetale, o fântână arteziană cirwww.adrmuntenia.ro

culabilă cu jocuri de apă (animație, sunet și lumină),
mese și scaune ﬁxe pentru șah, vele pentru umbrire și
hamace. Locurile de joacă vor ﬁ despărțite de un gard
viu, spațiul ﬁind prevăzut cu bănci pentru adulții care
însoțesc copiii. „În zona pentru sport se propune rea‐
lizarea unui skatepark cu pereți, rampe și platforme
din beton armat, realizarea unei platforme și montarea
a două mese de ping‐pong, realizarea unei platforme
și montarea unui sistem pentru escaladă”, a mai declarat primarul Victor Drăgușin.
Sursa: ziarulteleormanul.ro
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Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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 Județean Argeș,
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața 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 Județean
Dâmbovița, sediul Consiliului Județean Dâmbovița:
Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 și 101, mun.
Târgoviște, jud. Dâmbovița, Tel./fax 0345/100.018,
E-mail dambovita@adrmuntenia.ro

Newsletter-ul „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.

Biroul Județean GIURGIU

EDITOR

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Giurgiu,
B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax 0246/215.271, E-mail giurgiu@adrmuntenia.ro
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Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Ialomița,
Piața Revoluției, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59, mun.
Slobozia, jud. Ialomița, Tel./fax 0343/101.139,
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova,
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 Județean
Teleorman, sediul Consiliului Județean 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

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 newsletter-ului. Materialele de informare vor
ﬁ transmise la adresa de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletter-ul va ﬁ publicat pe site-ul 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 mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor 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.

