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Fonduri nerambursabile pentru reabilitarea
Conacului Bolomey
Victor Moraru, președintele Consiliului Județean
Ialomița, și Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, au semnat
vineri, 22 februarie, contractul de ﬁnanțare pentru
proiectul „Reabilitarea monumentului istoric și de ar‐
hitectură Conacul Bolomey” prin intermediul căruia
Consiliul Județean Ialomița, în calitate de beneﬁciar, a
accesat fonduri de aproape 22 de milioane de lei, prin
Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR),
Axa prioritară 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și
conservarea, protecția și valoriﬁcarea durabilă a pa‐
trimoniului cultural”, 5.1, în cadrul apelului dedicat
sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) „Impulsionarea dezvol‐
tării locale prin conservarea, protejarea și valoriﬁcarea
patrimoniului cultural și a identității culturale”, Aria
prioritară 3 – „Promovarea culturii și a turismului, a
contactelor directe între oameni”. Astfel, din cele 22
de milioane de lei, la cât se ridică valoarea totală eligibilă a proiectului, aproape 18 milioane de lei reprezintă
alocarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 2,8 milioane de lei provin
de la bugetul de stat și peste 430 de mii de lei constituie coﬁnanțarea beneﬁciarului.
Prin acest proiect, ce are o perioadă de implementare de 84 de luni (6 iunie 2016 – 31 mai 2023), Consiliul Județean Ialomița își propune să stimuleze dezvoltarea locală și să valoriﬁce patrimoniul cultural prin
reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a monumentului istoric și de arhitectură din localitatea
Cosâmbești. Pentru realizarea acestui obiectiv, vor ﬁ
efectuate lucrări de reabilitare asupra Conacului Bolomey și va ﬁ amenajat parcul aferent ansamblului.
Recunoscut pentru seratele artistice ce atrăgeau
prestigioși scriitori și intelectuali ai epocii interbelice,
Conacul Bolomey va deveni un Centru cultural ce va
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dezvolta turismul și activitățile conexe în zonă, administrația județeană preconizând o creștere cu 4000 de
persoane a numărului de vizitatori
Până la acest moment, în regiunea Sud Muntenia
au fost depuse 1.121 de proiecte (ce includ și apelurile
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 7 miliarde de lei. În cadrul apelurilor de proiecte dedicate SUERD, la nivelul
județului Ialomița au fost înregistrate 12 aplicații
ﬁnanțate prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 a căror alocarea nerambursabilă din FEDR este
de aproape 250 de milioane de lei.

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 - Mun-
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Fonduri nerambursabile de peste 104 milioane de lei
pentru dezvoltarea infrastructurii din județul Teleorman
Miercuri, 20 februarie, Liviu Gabriel Mușat, directorul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Dănuț
Cristescu, președintele Consiliului Județean Teleorman, au
semnat contractele de ﬁnanțare pentru următoarele proiecte: „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – Lim. Jud.
Dâmbovița, km 38+838‐87+313 (L=48,475 km)”, „Extinderea
și dotarea secției UPU a Spitalului de Urgență Alexandria,
județul Teleorman”, precum și „Creșterea eﬁcienței energe‐
tice a clădirii Serviciului Județean de Ambulanță Alexandria”.
Proiectul pentru reabilitarea DJ 503, ﬁnanțat prin Axa
prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1 , are o perioadă de
implementare de 58 de luni, începând cu 1 aprilie 2017 și o
valoare totală eligibilă de aproape 98 de milioane de lei, din
care peste 83 de milioane de lei reprezintă valoarea eligibilă
nerambursabilă ﬁnanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), și aproape 13 milioane de lei –
contribuția de la bugetul de stat, aproximativ 2 milioane de
lei reprezentând coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului. Astfel,
cu sprijin nerambursabil Regio, DJ 503 va ﬁ reabilitat pe o
lungime totală de aproape 48,5 km, lucrări de reabilitare
efectuându-se, de asemenea și pentru o suprafață de 1.751
de metri pătrați de trotuare, precum și la 30 de stații de transport public. Totodată, vor ﬁ montate parapete de siguranță
și vor ﬁ amenajate intersecțiile.
Prin aplicația ce are în vedere îmbunătățirea calității
infrastructurii sanitare, Consiliul Județean Teleorman a obținut fonduri nerambursabile pentru extinderea și dotarea
cu echipamente medicale a secției UPU din Spitalul Județean
de Urgență Alexandria, în cadrul Axei prioritare 8, Prioritatea
de investiții 8.1, Obiectiv speciﬁc 8.2 – „Îmbunătățirea calității
și a eﬁcienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea
B, „Unități de primiri urgențe”. Astfel, din cele 6,8 milioane
de lei ce reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului,
aproximativ 4,7 milioane de lei provin din FEDR, în timp ce
1,9 milioane de lei provin de la bugetul de stat. Proiectul are
o perioadă de implementare de 55 de luni, începând cu 1
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decembrie 2018, deservind comunitatea locală.
Reabilitarea termică a clădirii Serviciului Județean de
Ambulanță Alexandria – proiect ce are o perioadă de implementare de 49 de luni, începând cu 1 februarie 2017 –
va ﬁ realizată cu fonduri nerambursabile accesate prin intermediul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1,
Operațiunea B „Clădiri publice”. Prin acest proiect sunt solicitate fonduri a căror valoare totală eligibilă este de aproape
1,6 milioane de lei, din care 1,4 constituie contribuția FEDR,
aproape 214 mii de lei – fonduri alocate de la bugetul de
stat, în timp ce aproape 33 de mii de lei reprezintă coﬁnanțarea beneﬁciarului.
Până la acest moment, la nivelul regiunii Sud Muntenia
au fost depuse 1.121 de proiecte (inclusiv aplicațiile din
cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare de peste 7 miliarde de lei. Dintre acestea,
73 de aplicații, cu o valoare eligibilă de peste 645 de milioane
de lei, provin din județul Teleorman.
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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Eveniment destinat potențialilor beneﬁciari
de fonduri nerambursabile privind asigurarea unui
mediu familial de îngrijire pentru copiii instituționalizați
În data de 21 februarie, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a organizat la sediul din Călărași
seminarul de informare privind promovarea oportunităților
de ﬁnanțare nerambursabilă disponibile prin Programului
Operațional Regional 2014 – 2020, pentru dezinstituționalizarea copiilor aﬂați în îngrijire în centrele de plasament și dezvoltarea unor servicii destinate sprijinirii copiilor pentru care au fost identiﬁcate soluții alternative îngrijirii instituționale.
Astfel, în cadrul evenimentului, tematica abordată a vizat
Axa prioritară 8, „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și
sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investițiile în infras‐
tructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea
la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în
ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziu‐
nea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”,
Obiectiv speciﬁc 8.3 C– „Creșterea gradului de acoperire
cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: copii, Apel 2.
Participanții, reprezentanți ai direcțiilor generale de
asistență socială și protecția copilului și ai consiliilor județene
au fost informați cu privire la criteriile de eligibilitate și la
condițiile de accesare a fondurilor Regio pentru realizarea
de proiecte de investiții care trebuie să ﬁe conforme cu
Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 – 2020 și care au
scopul de a dezvolta serviciile de prevenire a separării copilului de familie, în vederea asigurării unei mai bune calități
a vieții, a șanselor de dezvoltare armonioasă și a accesului
la servicii bazate pe familie sau pe îngrijirea în cadrul
comunității.
Pentru acest apel non-competitiv de proiecte, conform principiului „primul venit, primul servit”, regiunile mai
puțin dezvoltate au un buget de peste 78 de milioane de
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euro, proiectele putându-se încadra între valorile eligibile
de minimum 200 de mii de euro, respectiv de maximum 1
milion de euro. Cererile de ﬁnanțare ce depășesc pragul
minim de 50 de puncte, pot ﬁ depuse prin aplicația My
SMIS, până la data de 1 iulie, ora 12:00.
Beneﬁciarii eligibili ai acestui apel de proiecte sunt:
direcțiile de asistență socială și protecția copilului din
județele înscrise în lista de prioritizare elaborată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și
Adopție, care pot încheia parteneriate cu unități administrativ-teritoriale sau alte entități de drept public aﬂate în
subordinea UAT și care desfășoară activități în domeniul
social, precum și cu entități de drept privat, acreditate ca
furnizori de servicii sociale: asociații, fundații și unități de
cult/ structuri ale cultelor religioase recunoscute în România.
În acest context, la nivelul regiunii noastre pot depune
cereri de ﬁnanțare 22 de centre de plasament aferente
județelor Argeș (7), Călărași (3), Dâmbovița (1), Ialomița
(2), Prahova (8) și Teleorman (1)
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
realizează un proces intens de promovare a oportunităților
de ﬁnanțare prin POR și de susținere a solicitanților de fonduri nerambursabile, astfel încât la nivelul regiunii Sud –
Muntenia să se realizeze o rată optimă de absorbție a fondurilor europene destinate dezvoltării regionale durabile.
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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Reabilitarea termică a infrastructurii educaționale
din municipiul Giurgiu prin fonduri Regio
Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Nicolae Barbu,
primarul municipiului Giurgiu au semnat în data de
26 februarie, contractele de ﬁnanțare prin care au fost
atrase fonduri nerambursabile de aproape 9,5 milioane
de lei pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, prin eﬁcientizarea energetică a corpurilor de clădire din patru unități școlare aﬂate pe
raza localității. Astfel, prin alocările din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și de la bugetul
de stat, vor ﬁ realizate investiții ce vor diminua costurile
de funcționare și de întreținere a unităților de învățământ, îmbunătățind totodată condițiile de confort interior ce vor asigura un climat optim de desfășurare a programului școlar pentru elevi și cadrele didactice.
Cele patru proiecte depuse de administrația giurgiuveană, în calitate de beneﬁciar, sunt ﬁnanțate din
Programul Operațional Regional 2014 – 2020, (POR),
în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către
o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea
de investiții 3.1 „Sprijinirea eﬁcienței energetice, a ges‐
tionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din
surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv
în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B „Clădiri publice”.
Cu o perioadă de implementare de 39 de luni,
(01.10.2016 - 30.12.2019), aplicația „Eﬁcientizare ener‐
getică la Școala Gimnazială Academician Marian Voi‐
culescu din municipiul Giurgiu” are o valoare totală eligibilă de 3.848.804,54 milioane de lei, din care alocarea
din FEDR depășește 3,2 milioane de lei, ﬁnanțarea de
la bugetul de stat – de peste 500 de mii de lei, contribuția beneﬁciarului ﬁind de aproape 77 de mii de lei.
Cererea de ﬁnanțare pentru creșterea eﬁcienței
energetice a Grădiniței cu Program Normal Numărul 9
are o valoare totală de 1.854.781,24 milioane de lei,
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Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia (dreapta),
alături de Nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu (stânga)

1,5 milioane de lei reprezentând alocarea nerambursabilă din FEDR, aproape 230 de mii de lei contribuția
de la bugetul de stat și peste 35 de mii de lei, coﬁnanțarea beneﬁciarului. În acest caz, perioada de implementare este de 40 de luni, (01.10.2016-28.01.2020).
Proiectul ce vizează optimizarea consumului de
energie al Școlii Gimnaziale Numărul 5, implementat
în 39 de luni, (01.10.2016-24.12.2019) are o valoare
totală de 1.745.615,28 milioane de lei, peste 1,4 milioane de lei reprezentând contribuția nerambursabilă
FEDR, aproape 227 de mii de lei – fonduri nerambursabile de la bugetul de stat și aproape 35 de mii de lei
constituie coﬁnanțarea beneﬁciarului.
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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Sursă foto jpi-urbaneurope.eu

S-a modiﬁcat Ghidul solicitantului
pentru apelul de proiecte vizând
îmbunătățirea mediului urban!

S-a prelungit termenul
de depunere pentru proiectele
vizând reducerea emisiilor
de carbon în municipiile
reședință de județ

În data de 19 februarie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a modiﬁcat Ghidul speciﬁc al solicitantului pentru accesarea
de fonduri nerambursabile în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1, aferent Axei
prioritare 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,
Obiectivul speciﬁc 4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie),
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de
reducere a zgomotului.
Forma consolidată a ghidului, precum și Ordinul de ministru pot ﬁ consultate pe site-ul dedicat
implementării Programului Operațional Regional în
regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea Program > Axe > Axa 4, https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199 sau pe site-ul AM POR,
www.inforegio.ro.
Sursa: inforegio.ro
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În data de 19 februarie, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, prin ordin de
ministru, a prelungit până în data de 8 mai, ora
12:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelului cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, pentru Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dez‐
voltării urbane durabile”, Obiectivul speciﬁc 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile
reședință de județ prin investiții bazate pe planurile
de mobilitate urbană durabilă”.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul speciﬁc rămân neschimbate.
Forma consolidată a ghidului, precum și Ordinul
de ministru pot ﬁ consultate pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea
Program > Axe > Axa 4, https://regio.adrmuntenia.ro/axa4/static/1199 sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.
Sursa: inforegio.ro
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S-au închis apelurile de proiecte
dedicate Ministerului Educației
Naționale pentru ﬁnanțarea
infrastructurii de învățământ

Au fost modiﬁcate ghidurile
solicitantului pentru proiecte privind
infrastructura de învățământ
din municipiile reședință de județ

Luni, 25 februarie, Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Regional (AM POR) a
anunțat închiderea apelurilor de proiecte pentru
ﬁnanțarea infrastructurii de învățământ al cărui singur
beneﬁciar este Ministerul Educației Naționale. Astfel,
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis Ordinul nr. 1173 din 20 februarie prin
care s-a modiﬁcat Ghidul solicitantului- condiții speciﬁce de accesare a fondurilor pentru apelul aferent
POR, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale”, Prioritate de investiții 10.1 „Investițiile
în educație și formare, inclusiv în formare profesio‐
nală, pentru dobândirea de competențe și învățare
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor
de educație și formare”, Obiectiv Speciﬁc 10.1 „Creș‐
terea gradului de participare la nivelul educației tim‐
purii și învățământului obligatoriu, în special pentru
copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemu‐
lui”, Apel dedicat Ministerului Educației Naționale,
pentru apelurile cu nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7
regiuni, POR/10/2018/10/10.1a/APC/BI, POR/10/2018/10/
10.1b/APC/7 regiuni și POR/10/2018/10/10.1b/APC/BI.
La Secțiunea 2.2 „Perioada de depunere a pro‐
iectelor” data și ora de închidere a depunerii de proiecte s-a modiﬁcat, devenind „25.02.2019, ora 12.00”.
Ordinul MDRAP nr. 1173 din 20 februarie 2019
poate ﬁ consultat pe site-ul dedicat implementării POR
în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea Program > Axa 10, titlul „Apel dedicat Au‐
torităților Publice Centrale”, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/article/1282/ordin-1173-din2019.pdf, sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.
Sursa: inforegio.ro

Luni, 25 februarie, AM POR a anunțat modiﬁcarea Ghidului solicitantului- condiții speciﬁce de accesare a fondurilor în
cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/
2017/4/4.4/4.4/1, Obiectivul Speciﬁc 4.4 „Creșterea calității
infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație
timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de
muncă”șiaGhiduluisolicitantului-condiții speciﬁce de accesare
a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul
POR/2017/4/4.4/4.5/1– Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dez‐
voltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4
„Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profe‐
sională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație
și formare”, Obiectiv Speciﬁc 4.5 „Creșterea calității infras‐
tructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”.
Astfel, principalele modiﬁcări prevăd:
• eliminarea din Anexa Grila de veriﬁcare a conformității
administrative și eligibilității a punctului 15 aferent criteriului VII.
Lista de proiecte prioritare pentru Axa prioritară 4 a POR 20142020dinDocumentuljustiﬁcativpentrufonduriESI2014-2020,
„Valoarea eligibilă nerambursabilă a Cererii de ﬁnanțare se în‐
cadreazăînalocareaﬁnanciarăamunicipiuluipentruO.S.4.5”;
• corectarea informațiilor din Anexa Grila evaluare
tehnică și ﬁnanciară, respectiv „Punctaj minim 50”.
Formele consolidate ale Ghidurilor solicitantului pentru
prioritățile de investiții 4.4, respectiv 4.5, pot ﬁ consultate pe
site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 4, link:
https://regio.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/article/872/ghid4-4-actualizat-20-feb-2019.zip,respectivhttps://regio.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/article/875/ghid-4-5-actualizat-20-feb2019.zip, sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.
Sursa: inforegio.ro
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Oportunități de carieră
în cadrul ADR Sud Muntenia

J

oi, 28 februarie, ADR Sud Muntenia
lansează, pentru cei aﬂați în căutarea
unui loc de muncă, invitația de a aﬂa
noutăți privind oportunitățile de carieră
disponibile în prezent. Evenimentul
informativ va avea loc la sediul central al
Agenției, începând cu ora 11:00,
obiectivele acestuia ﬁind prezentarea
oportunităților de angajare disponibile și
familiarizarea potențialilor candidați cu
activitățile derulate de instituția noastră.
Absolvenții de studii superioare cu diplomă de licență
sau echivalentul acesteia, dornici să se alăture echipei
noastre, se pot înscrie online la sesiunea de informare,
completând formularul de înscriere valabil la următorul
link: https://goo.gl/forms/9GdWK7mNojoUzyYB2.
În acest context, reamintim că Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează în perioada 11 – 19 martie mai multe concursuri de angajare, ale căror anunțuri le prezentăm în continuare:

Ne mărim echipa!
Concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Biroului
Veriﬁcare Plăți POR, Serviciul Veriﬁcare Proiecte POR, Direcția Organism
Intermediar POR, la sediul central din Călărași - 19 martie 2019
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizeză în data de 19 martie 2019 concurs
pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Biroului Veriﬁcare Plăți POR, Serviciul Veriﬁcare POR, Direcția Organism Intermediar POR, la sediul central din
municipiul Călărași, str. General Constantin Pantazi,
nr. 7A. Contractul individual de muncă va ﬁ pe durată
determinată de 12 luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• studii superioare în domeniul economic sau tehnic,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia;
• cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• capacitatea de a lucra în echipă;
• ﬂexibilitate în atingerea obiectivelor;
• rezistență la sarcini repetitive .
Cerințe suplimentare:
• disponibilitate pentru deplasări în Regiune
• judecată rapidă, capacitate de deducție logică;
• disponibilitate la lucrul peste program;
• rezistență la oboseală și la lucru în ritm susținut.
www.adrmuntenia.ro

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data de 18.03.2019,
ora 12.00.
Concursul se va desfășura la sediul central al ADR
Sud-Muntenia din Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi,
nr. 7A, jud. Călărași, în data de 19.03.2019, începând
cu ora 10.00.
Informații suplimentare se pot obține la sediul
ADR Sud-Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi,nr.
7A, Călărași, tel. 0242/331769. Persoane de contact:
Mariana VIȘAN – Director adjunct Organism Intermediar
POR/e-mail: da.oi@adrmuntenia.ro și Ioana MÂȚU - 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 (sectiunea Biblioteca- Documente utile - Bibliograﬁi concursuri de angajare), link:
https://adrmuntenia.ro/download_ﬁle/document/113
7/concurs-expert-BVP-19-03-2019.rar.
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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.

www.adrmuntenia.ro
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Ne mărim echipa!
Concurs pentru ocuparea
unui post de expert în cadrul
Compartimentului Formare
și Pregătire Profesională
la sediul central din municipiul
Călărași - 14 martie 2019

Concurs pentru ocuparea
a două posturi de expert
în cadrul Serviciului Dezvoltare,
Direcția Dezvoltare
și Comunicare,
la sediul central din municipiul
Călărași - 13 martie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia organizează în data de 14 martie 2019,
concurs pentru ocuparea unui post de expert în
cadrul Compartimentului de Formare și Pregătire
Profesională, la sediul central din Călărași, Str. Gen.
Constantin 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, în
domeniul științelor sociale;
• Candidatul să ﬁe absolvent al cursului de „For‐
mator” sau al modulului pedagogic;
• Abilități foarte bune de comunicare și organizare;
• Disponibilitate pentru deplasarea în regiune.
Reprezintă avantaj:
• Posesor permis conducere categoria B.
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 13 martie 2019, ora 12.00.
Concursul se va desfășura în data de 14 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. Persoane de contact:
Traian Daniela Camelia - Director adjunct dezvoltare
și comunicare/ email: da.dezvoltare@adrmuntenia.ro
și Mâțu Ioana - Șef birou resurse umane/e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliograﬁa, precum si documentele necesare inscrierii la concurs pot ﬁ consultate si pe
site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (sectiunea Biblioteca - Documente utile Bibliograﬁi concursuri de angajare), link: https://adrmuntenia.ro/download_ﬁle/document/1135/Concurs-CFPP-martie-2019.rar.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
organizează în data de 13 martie 2019, concurs pentru
ocuparea a două posturi de expert în cadrul Serviciului
Dezvoltare, la sediul central din Călărași, Str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A. Contractele individuale de muncă
vor ﬁ pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării. Activitatea va începe cel mai devreme la data de 1
aprilie 2019.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentul acesteia;
• Cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris, vorbit, citit);
• Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• Capacitatea de a lucra în echipă;
• Abilități excelente de comunicare și prezentare;
• Disponibilitate pentru deplasări în țară și în străinătate.
Reprezintă avantaj:
• Posesor de permis de conducere.
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 12 martie 2019, ora 12.00.
Concursul se va desfășura în data de 13 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. 0242/331.769. Persoane de contact: Traian Daniela Camelia - Director adjunct dezvoltare și comunicare/
email: da.dezvoltare@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - Șef
birou resurse umane/e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro . Cuprinsul prezentului anunț, bibliograﬁa, precum
și documentele necesare inscrierii la concurs pot ﬁ consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (sectiunea Biblioteca- Documente utile - Bibliograﬁi concursuri de angajare), link: https://www.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/document/1136/ConcursServ-Dezv-martie-2019.rar.
www.adrmuntenia.ro
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Reprezentanții ADR Sud Muntenia, la întâlnirea
Comitetului de coordonare al proiectului SENSES

Î

n data de 21 februarie 2019, reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au participat la întâlnirea Comitetului de coordonare al proiectului SENSES care a avut loc la
Belgrad, Serbia. Evenimentul a fost organizat de către partenerul sârb – Camera de Comerț,
Industrie și Agricultură a Serbiei.
În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte legate
de managementul proiectului, implementarea pachetelor de lucru, platforma de instruire on-line, precum
și evenimentele ce urmează a ﬁ organizate, conform
aplicației. Următoarea întâlnire va ﬁ organizată de ADR
Sud Muntenia, sub forma unui Workshop privind politicile de economie socială din Regiunea Dunării, ce
va avea loc în România, în județul Prahova. La întrunire
vor participa partenerii proiectului și factori de decizie
din domeniul politicilor publice din țările partenere.
Proiectul SENSES are ca obiectiv crearea unei
rețele transnaționale de întreprinderi sociale, întreprinderi tradiționale responsabile social, investitori ﬁnanciari în economie socială, factori de decizie, mediul

academic, reprezentanți ai ONG-urilor care însumează
600-800 membri din regiunea Dunării. Rolul acestora
este de a promova în comun un model inovator de întreprindere socială precum și inovarea socială în dezvoltarea economică durabilă a regiunii Dunării. Proiectul SENSES este implementat de un consorțiu format
din 17 parteneri din 10 state din aria eligibilă a Programului Transnațional Dunărea (Cehia, Slovenia, Ungaria, Slovacia, Austria, Croația, Serbia, Belgia, Moldova
și România). Bugetul total al proiectului este de
1.530.777,50 euro, iar bugetul ADR Sud Muntenia este
de 132.097,62 Euro, contribuția proprie ﬁind de 2.641,96
euro. Perioada de implementare a proiectului este 1
ianuarie 2017 – 30 iunie 2019.

Proiect coﬁnanțat cu fonduri de la Uniunea Europeană (FEDR și IPA)
www.interreg-danube.eu/senses
www.adrmuntenia.ro
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Sursă foto turismbalneo.ro

Plaja Zorilor - Amara, județul Ialomița

Oportunități destinate dezvoltării
și modernizării stațiunilor
balneare din România

Î

n cursul lunii februarie, Guvernul României a aprobat
schema de minimis prin care se alocă maximum 200.000
de euro pentru ﬁecare investiție făcută în scopul
modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare.
„Banii pot ﬁ utilizați pentru o
gamă largă de cheltuieli, cum ar ﬁ:
construcția și extinderea capacită‐
ților de tratament balnear, de alimen‐
tație publică și cazare, dotarea cu
echipamente moderne și pregătirea
personalului medical”, a precizat Viorica Dăncilă, premierul României.
Conform sursei citate, schema
de ajutor de stat are un caracter multianual, beneﬁciind de un buget de
130 de milioane de euro pe an, ﬁnanțarea debutând chiar din 2019.
În estimarea Guvernului, acest program va avea anual 100 de beneﬁciari și va contribui la dezvoltarea și
modernizarea stațiunilor balneare,
precum și la creșterea numărului de
turiști în aceste stațiuni, fapt ce se
va reﬂecta asupra creșterii economice.
Prin această schemă de minimis care se va derula până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de a
ﬁ prelungită, se acordă un ajutor newww.adrmuntenia.ro

rambursabil, respectiv un grant de
maximum 200 de mii de euro ce va
acoperi în proporție de 50% cheltuielile eligibile ce vizează activități
economice. Astfel, pe lista cheltuielilor eligibile se numără: construcția, extinderea, reabilitarea capacităților turistice de alimentație publică
și cazare, a capacităților de tratament
balnear deținute de mai multe societăți comerciale, achiziția de mobilier și aparatură medicală speciﬁcă tratamentelor balneare, achiziția
de mijloace de transport de persoane utilizabile exclusiv în scopuri turistice, cheltuielile privind pregătirea profesională a persoanelor cu
caliﬁcări în domeniul HORECA, a persoanelor cu pregătire medical-sanitară, precum și cheltuielile aferente
locurilor de muncă nou create pentru personalul cu pregătire medical-sanitară.
Sursa: bursa.ro
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Fonduri
nerambursabile
pentru înﬁințarea
de grădinițe
cu proﬁl sportiv
Guvernul alocă fonduri nerambursabile pentru construcția de grădinițe
cu proﬁl sportiv, fonduri ce vor putea ﬁ
accesate de ﬁrme private și de organizații neguvernamentale. Schemele de
ajutoare minimis Growth ce vor încuraja
înﬁințarea grădinițelor cu proﬁl sportiv
vor ﬁ administrate de Comisia Națională
de Strategie și Prognoză și se ridică la
maximum 500 de mii de euro pentru
ﬁecare aplicant.
Fondurile nerambursabile pot ﬁ
accesate de persoanele juridice de drept
privat, inclusiv organizații neguvernamentale, asociații, fundații și/sau grupuri
ﬁscale, de Comitetul Olimpic și Sportiv
Român, de federații sau de cluburi sportive. Nu vor putea primi ﬁnanțare în cadrul acestei oportunități ﬁrmele din domenii precum pescuitul și acvacultura,
producția primară de produse agricole,
prelucrarea produselor agricole, precum
și ﬁrmele din domeniile cărbunelui sau
al transportului rutier de mărfuri.
Ajutorul nerambursabil acordat
va ﬁ de maximum 500 de mii de euro
pentru ﬁecare întreprindere, acoperind
cheltuieli eligibile privind construcția
și/sau înﬁințarea, amenajarea și dotarea
grădinițelor cu proﬁl sportiv plătit investitorului după terminarea lucrărilor și obținerea autorizației de funcționare provizoriedelaMinisterulEducațieiNaționale.
Beneﬁciarul va trebui să acopere diferența necesară ﬁnalizării și funcționării
corespunzătoare a proiectului, tot acesta
având obligația de a face dovada existenței surselor proprii de ﬁnanțare pentru respectarea prevederilor de mai sus,
fără ca acestea să facă obiectul unui ajutor de stat sau de minimis, în momentul
depunerii cererii de ﬁnanțare.
Sursa: startupcafe.ro
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Regiostars - proiecte regionale inovative premiate!

C

omisia Europeană premiază proiectele ﬁnanțate de Uniunea Europeană ce excelează,
prin abordările inovative, în domeniul dezvoltării regionale. Evenimentul este organizat
anual și are scopul de a oferi o sursă de inspirație managerilor de proiecte din Europa. Astfel,
premiile Regiostars sunt acordate proiectelor care se încadrează în cinci orientări tematice:
creștere inteligentă, creștere durabilă, creștere favorabilă incluziunii, dezvoltare urbană
și o temă a anului).
În acest an, Regiostars se concentrează asupra a
cinci domenii considerate vitale pentru viitorul politicii
regionale a Uniunii Europene:
• promovarea transformării digitale;
• conectarea dintre verde, albastru și gri;
• combaterea inegalității și a sărăciei;
• construirea de orașe rezistente la schimbările climatice;
• modernizarea serviciilor de sănătate.
Proiectele înscrise în concurs vor ﬁ evaluate de reprezentanți de nivel înalt ai mediului academic, publicul
www.adrmuntenia.ro

având posibilitatea de a-și alege prin vot proiectul preferat.
Ghidul concursului care oferă informații referitoare la această competiție poate ﬁ consultat accesând
următorul link: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2019/regiostars2019_guide_applicants_en.pdf.
Platforma online de înscriere este deschisă până
în data de 9 mai și poate ﬁ accesată prin următorul
link: https://regiostarsawards.eu/ . Festivitatea de premiere va avea loc la Bruxelles, în luna octombrie.
Sursa: ec.europa.eu
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Sursă foto crestinortodox.ro

Dridu – străveche așezare românească,
centru spiritual monahal

P

oate nu la fel de ofertant din punct de vedere turistic precum alte județe, Ialomița se poate
lăuda însă cu vestigii antice, unele poate cele mai vechi din Europa, și cu așezăminte
monahale, de asemenea, cu o vechime considerabilă.
Una dintre cele mai vechi localități din județul
Ialomița este satul Dridu, urmele de locuire datând
din vremuri străvechi. Prin rezervația arheologică se
protejează o zonă în care au fost descoperite așezări
din epoca ﬁerului (cultura veche românească – secolele VIII-XI) și cultura medievală (secolele XII-XIV).
Dintre aceste culturi arheologice, cercetări sistematice au fost întreprinse doar asupra culturii vechi
românești, ﬁind astfel descoperită o așezare rurală de
aproximativ 300 de locuințe tip bordei cu inventarul
aferent. Fiind prima astfel de așezare din Câmpia Română cercetată exhaustiv, numele satului Dridu a devenit numele culturii vechi românești – „Cultura
Dridu”.
În documentele istorice, Dridu este menționat în
secolul a XV-lea, în anul 1464 Radu cel Frumos înzestra
Mânăstirea Snagov cu patru mori la „Drihdrih”. În anul
1612, Radu Mihnea încredința satul Dridu, împreună
cu altele, Mânăstirii Dealu, ca veche danie pe care Bawww.adrmuntenia.ro

sarab o făcuse lăcașului de cult. Așadar, la începutul
secolului al XVII-lea existau două sate cu numele Dridu:
unul dat Mânăstirii Snagov, probabil actualul DriduSnagov, și celălalt încredințat Mânăstirii Dealu, posibil
actualul sat Dridu.
Un obiectiv important pentru patrimoniul cultural, existent în Dridu este biserica cu hramul „Adormi‐
rea Maicii Domnului”, construită de Alexandru Filipescu Vulpe, în 1851.
Pe aceste locuri încărcate de istorie, în anul 1993
au fost inițiate, cu sprijinul întregii comunități și cu binecuvântarea fețelor bisericești, lucrările de înălțare
a Mânăstirii Acoperământul Maicii Domnului-Dridu
care, în prezent, prin imaginea sa creează „o gură de
rai” – cum frumos spune balada – pentru toți cei care
doresc să cunoască împlinirea spirituală. Astfel, Mânăstirea Acoperământul Maicii Domnului devine centrul unde istoria se contopește cu credința.
Sursa: crestinortodox.ro
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Nouă grădiniță pentru preșcolarii din Mioveni

CĂLĂRAȘI

Sursă foto universulargesean.ro

Administrația locală a orașului Mioveni va aproba
pe lista de investiții proiectul de construcție a unui
nou corp al Grădiniței Campionii. Noua construcție, în
cadrul căreia își vor desfășura activitatea grupele cu
program normal, va ﬁ ridicată în curtea actualei unități
preșcolare, iar grupele cu program prelungit urmând
să-și desfășoare orele în corpul actual.
„Proiectul urmează să ﬁe demarat în luna aprilie,
iar termenul de execuție este de 12 luni. Sperăm ca
prin această investiție să acoperim numărul cererilor
pentru preșcolari și să acordăm copiilor spații moderne
și condiții dintre cele mai bune”, a declarat, Ion Georgescu, primarul orașului.
Inițiativa primăriei este fundamentată pe rata
natalității din oraș, pe numărul în continuă creștere al
copiilor înregistrați în unitățile de învățământ din Mioveni care se dovedește a ﬁ un oraș cu vârstă a comunității destul de joasă, comparativ cu alte orașe.
Sursa: universulargeșean.ro

Zonă de promenadă cu multiple servicii
și facilități pentru călărășeni

www.adrmuntenia.ro
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Sursă foto atitudineadincalarasi.ro

Proiectul „Îmbunătățirea siguranței navigabilității
pe Dunăre în zona transfrontalieră Călărași‐Silistra”
depus de Consiliul Județean Călărași, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Primăria Municipiului
Călărași și cea din Silistra, va primi ﬁnanțare prin Programul Interreg VA România-Bulgaria.
Prin realizarea acestui proiect, în municipiul Călărași se va amenaja o zonă de promenadă cu alei pietonale, un ponton de acces, se va construi o gară ﬂuvială, va ﬁ achiziționată o ambarcațiune pentru transport
pasageri cu o capacitate de 20-40 de persoane și vor
ﬁ amplasate 30 de balize de-a lungul brațului secundar
al Dunării cu rol de semnalizare.
Această inițiativă face parte dintr-un plan de dezvoltare a infrastructurii și turismului în zona Călărași
prin care se vor realiza intervenții de sistematizare pe
terenul existent, va ﬁ proteja peisajul din zonă și va ﬁ
îmbunătățită infrastructura pe ambele maluri le Dunării, cu scopul de a menține navigabilitatea.
Cheltuielile generate de implementarea proiectului în avans, cheltuielile neeligibile, precum și coﬁnanțarea proiectul vor ﬁ asigurate de Consiliul Județean Călărași din bugetul propriu.
Sursa: Consiliul Județean Călărași
regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #406
18 • 24 februarie 2019

INFO
JUDEțE
Sursă foto wikimedia.org

Proiect transfrontalier
în coordonarea Colegiului Național „Ienăchiță Văcărescu”
din Târgoviște

DÂMBOVIțA

C

adrele didactice din Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” sunt coordonatoarele unui
proiect de parteneriat strategic ce implică școli din țări ale Europei precum: Spania,
Portugalia, Letonia, Cipru și Grecia, proiectul având ca obiectiv principal dezvoltarea interesului
elevilor pentru istorie, artă și cultură, din perspectiva trecut-prezent-viitor, pentru a ﬁ capabili de
a gestiona problemele societății viitoare și pentru a conștientiza apartenența lor la spațiul
comun european, fără discriminare, rasism sau xenofobie.
Prin implementarea proiectului, vor ﬁ realizate
activități precum: vizite de documentare, prezentări
ale istoriei orașului din ultimele două secole, ateliere
locale și transnaționale pentru dezvoltarea competențelor profesionale în utilizarea metodelor de învățare
activă (brainstorming, metoda proiectului, metoda experimentului, metoda mozaicului etc.), studiul unor
pictori, scriitori, muzicieni locali celebri, parade, expoziții, spectacole umanitare, conferințe pe tema drepturilor omului, a crizei refugiaților, egalitate și incluziune, istoria UE etc.
Prin intermediul întâlnirilor transnaționale dedicate atât elevilor, cât și profesorilor, vor ﬁ realizate
obiective precum:
• stimularea interesului a 150 de elevi pentru cuwww.adrmuntenia.ro

noașterea istoriei, a artei și a culturii naționale și europene;
• sensibilizarea și motivarea a 150 de elevi pentru
cunoașterea, respectarea și protejarea patrimoniului
UNESCO la nivel european, prin plasarea centrală a elementelor acestuia în diverse contexte transdisciplinare;
• dezvoltarea capacității a 40 de profesori din cele
șase școli pentru conceperea unor activități didactice
atractive, prin utilizarea și integrarea metodelor moderne de predare-învățare-evaluare;
• creșterea calității educației la nivelul celor șase
școli prin integrarea eﬁcientă în context transdisciplinar a elementelor de educație formală, non-formală și
informală, în vederea prevenirii părăsirii timpurii a școlii.
Sursa: incomod‐media.ro
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Reîncep lucrările de reabilitare termică
pentru blocurile de locuințe

IALOMIțA

Sursă foto obiectiv.net

Î

n luna februarie, administrația
giurgiuveană a aprobat reluarea
lucrărilor de reabilitare termică a șase
blocuri de locuințe din cartierul
Policlinică. Investițiile se ridică la o
valoare de 2,8 milioane de lei și sunt ﬁnanțate din Programul Operațional
Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei
prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon”,
Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea
eﬁcienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile”,
Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.
Pentru blocurile avute în vedere în cadrul proiectului, lucrările vizează: izolare termică a fațadelor – parte opacă, cu polistiren, izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/
geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul
de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă din PVC, închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților,
termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă, respectiv
termo-hidroizolare planșeu peste ultimul nivel în cazul
existenței șarpantei, cu sisteme compozite de termoi-

zolare cu o grosime de 20 de centrimetri, și izolarea
termică a planșeului peste subsol, cu sisteme compozite de izolare termică cu o grosime de 10 centrimetri.
Până în prezent, au fost efectuate lucrările de
montare a tâmplăriei termoizolante din PVC la spațiile
comune și individuale, demontarea panourilor solare
nefuncționale și termoizolarea fațadei principale a blocului A1.
Sursa: giurgiuveanul.ro

Reprezentare spectaculoasă
la Târgul de turism al României

C

onsiliul Județean Ialomița și-a concretizat preocupările pentru promovarea turismului,
considerat o componentă viabilă a economiei locale, printr-o prezență spectaculoasă la
Târgul de turism organizat la ROMEXPO, în perioada 21-24 februarie.
Standul ialomițean a atras vizitatorii prin muzica
populară de calitate și prin ideile inedite ce au pus în
evidență zonele de interes din județ. Astfel, cu ajutorul
machetelor au fost redate podurile de pe Dunărene,
o motocicletă a sugerat circuitul auto-moto de la Adâncata, iar o barca tradiționala cu vâsle i-a introdus pe
vizitatori în atmosfera relaxantă a lacurilor și a bălților
răspândite pe întinsul județului. De asemenea, s-au
mai putut admira utilaje agricole vechi folosite odinioară în satele din Bărăgan.
Prezent la eveniment, președintele Consiliului
www.adrmuntenia.ro

Județean Ialomița, Victor Moraru , a precizat: „Dacă
foarte mulți ani nu am existat în această zonă a pro‐
movării, trebuie s‐o facem din ce în ce mai bine și din
ce în ce mai des. (...) Cred că obiectivele pe care le‐am
prezentat pot să intre într‐un circuit turistic deosebit
de interesant, mai ales că administrația publică
județeană are câteva proiecte europene depuse în
acest domeniu al culturii și al turismului, și discutăm
de Orașul de la Giurgeni, Biserica de lemn și Conacul
Bolomey.”
Sursa: tvialomita.ro
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Consiliul Județean Prahova –
susținere ﬁnanciară pentru proiectele
organizațiilor neguvernamentale
Sursă foto cursautorizat.ro

Organizațiile neguvernamentale din județul Prahova vor beneﬁcia în acest an, pentru implementarea
proiectelor, de o susținere ﬁnanciară de aproximativ
1 milion de lei din bugetul Consiliului Județean Prahova. În cadrul întâlnirii organizate de administrația județeană prahoveană cu reprezentanții societății civile
au fost stabilite următoarele modiﬁcări ale Ghidului solicitantului, modiﬁcări făcute cu scopul de a îmbunătăți
procedura de accesare a fondurilor nerambursabile.
Astfel schimbările adoptate vizează: lărgirea spectrului
de aplicabilitate a domeniilor, fondurile vor ﬁ distribuite
pentru: cultură, educație, identitate națională, sănătate, social, protecția mediului, tineret și sport. De asemenea, a fost adoptată prevederea prin care se va acorda
un avans de 30% din suma solicitată de ONG-uri la semnarea contractelor de ﬁnanțare.

TELEORMAN

INFO
JUDEțE

Prezența în număr considerabil a reprezentanților
ONG-urilor, precum și propunerile și solicitările pe care
Consiliul Județean Prahova le-a luat în considerare pun
în valoare, de ambele părți, preocuparea pentru dezvoltarea proiectelor de interes public.
Sursa: ziarulprahova.ro

„Niciodată singur –
Sprijin pentru bunicii comunității”

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto colentina.ro

Primăria Municipiului Roșiorii de Vede a depus
proiectul „Niciodată singur – Sprijin pentru bunicii co‐
munității” având ca obiectiv principal creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, prin înﬁințarea serviciului de îngrijire la domiciliu și prin furnizarea serviciilor
sociale speciﬁce, adaptate nevoilor grupului țintă.
Fundamentat pe estimările actuale, conform cărora numărul persoanelor în vârstă crește progresiv și
pe cererea tot mai mare de servicii de îngrijire adaptate
grupului țintă, proiectul va crește calitatea serviciilor
oferite, prin licențierea serviciului de îngrijire la domiciliu, va crea 20 de noi locuri de muncă, va dota serviciul de îngrijire la domiciliu, prin achiziția de echipamente speciﬁce necesare funcționării, va asigura coșul
lunar de alimente la domiciliul persoanelor vârstnice,
dar și serviciile socio-medicale și de îngrijire la domiciliul persoanelor vârstnice.
Potențialii beneﬁciarii ai acestei inițiative - conform informațiilor furnizate de Serviciul Public de
Asistență Tutelară (SPASAT) – sunt cele 55 de persoane
vârstnice care primesc ajutor social și 59 de vârstnici
cu pensie socială minimă, cărora le-au fost acordate
tichete sociale, prin programul local.

Prin implementarea acestui proiect, vor ﬁ furnizate servicii sociale ce au ca scop prevenirea situațiilor
diﬁcile, astfel încât grupul vulnerabil identiﬁcat să-și
mențină mediul propriu de viață.
Categoriile de servicii sociale fără cazare, cu beneﬁciari persoane vârstnice, propuse a ﬁ furnizate prin
înﬁințarea serviciului de îngrijire la domiciliu al persoanelor vârstnice din municipiul Roșiorii de Vede, se
încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale.
Sursa: ziarulmara.ro
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tvialomita.ro
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Ziarul Mara
21 februarie 2019

Liber în Teleorman
20 februarie 2019
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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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• Ionuț POPA
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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.

