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Transport public ecologic finanțat din Regio, 
în municipiul Alexandria

În data de 22 ianuarie, Liviu Gabriel Mușat, direc 
torul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Munte 
nia, și Victor Drăgușin, primarul municipiului Alexan
dria, au semnat, în prezența lui IonelDănuț Cristescu, 
președintele Consiliului Județean Teleorman, contrac
tul de finanțare aferent proiectului „Reducerea emi‐
siilor de carbon în municipiul Alexandria, prin adop‐
tarea unui transport public ecologic”. 

Astfel, principalele investiții pe care administrația 
locală le va efectua vor consta în generarea unei infras
tructuri pentru circulația pe două roți în cadrul u nei 
suprafețe de 14.625 de mp și realizarea, respectiv mo
dernizarea, a 32 de stații de autobuz. Concomitent, vor 
fi achiziționate stații de bike sharing, în total 22, a vând 
capacități diferite, și un număr de 300 de bicicle te. Ma
nagementul eficient al traficului, amenajarea a 15 
intersecții, precum și introducerea unui sistem de supra
veghere video constituie, de asemenea, priorități pentru 
autoritățile din municipiul Alexandria. Nu în ultimul rând, 
se are în vedere construirea unei autobaze moderne, o 
parcare de tip park&ride cu o capacitate de 200 de locuri, 
precum și modernizarea spațiului pietonal pe o suprafață 
de peste 28.000 mp. Implementarea acestor măsuri răs
punde provocărilor generate de aglomerarea traficului 
urban și de deteriorarea ca lității aerului, îmbunătățind 
totodată infrastructura rutieră din municipiul Alexandria. 

Pentru aplicația „Reducerea emisiilor de carbon 
în municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport 
public ecologic”, Primăria Municipiului Alexandria be
neficiază de finanțare prin Regio (Programul Opera țio 
nal Regional 20142020), în cadrul Obiectivului specific 
4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile re ‐
ședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 
mo bilitate urbană durabilă”. 

Proiectul va fi implementat în 70 de luni, până la 
31 august 2023, iar bugetul alocat acestuia are o valoa 

re totală de 91.183.509,14 lei. Din aceștia, peste 70 de 
milioane de lei constituie contribuția din Fondul Eu 
ropean pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 10 
milioane de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, 
în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare de apro
ximativ 10 milioane de lei. 

În prezent, din cele 1.178 de proiecte, inclusiv apli 
cațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene pri vind 
regiunea Dunării (SUERD), înregistrate la nivelul re giunii Sud 
Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile 
de peste 8 miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare, cu o 
valoare solicitată de peste 1,4 miliar de de lei, au fost depuse 
de cele șapte municipii re șe dință de județ din regiunea 
noastră, în cadrul Axei prio ritare 4 „Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile”. Dintre acestea, 5 aplicații, având o valoare 
solicitată de peste 109 milioane de lei, au fost depuse de 
Primăria Municipiului Alexandria.

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

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Au debutat întâlnirile Grupurilor Tematice Regionale 
din Sud Muntenia!

În data de 28 ianuarie, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 

organizat la Pitești, în sala de conferințe 
a Muzeului Județean Argeș, prima 
întâlnire a grupurilor tematice regionale, 
în vederea actualizării Planului de 
Dezvoltare Regională 20212027 (PDR), 
etapă esențială pentru pregătirea 
viitorului exercițiu financiar. 

Astfel, evenimentul destinat competitivității, spe
cializării inteligente și digitalizării a fost deschis printr
o sesiune informativă ce a avut în vedere arhitectura 
instituțională, obiectivele prioritare de investiții pentru 
perioada 20212027, analiza SWOT a regiunii, din ca
drul Planului de Dezvoltare Regională, alături de Stra
tegia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Mun
tenia. Întâlnirea a continuat întro manieră interactivă, 
fiind inițiate ateliere de lucru prin intermediul cărora 
au fost identificate nevoile comunității, au fost formu
late măsuri și idei de proiecte care se vor regăsi în Pla
nul de Dezvoltare al Regiunii Sud Muntenia și în baza 
cărora vor fi elaborate propuneri de proiecte finanța 
bile în viitoarea perioadă de programare. 

Grupul Tematic Regional desfășurat la Pitești a 
reunit membri ai grupurilor de parteneriat local, repre 
zentanți ai mediului universitar și de afaceri, ai ONG
uri lor, precum și ai altor instituții relevante pentru do
meniul menționat. 

La nivelul regiunii noastre au fost constituite șapte 
grupuri tematice, corespunzătoare următoarelor dome 
nii: competitivitate, specializare inteligentă și digitali
zare; mobilitate și infrastructură; dezvoltare urbană du 
rabilă și localități inteligente; dezvoltare rurală și agri cultură; 
protecția mediului, eficiență energetică și tranziția către 
o economie circulară; susținerea sănătă ții și a protecției 
sociale; educație și ocuparea forței de muncă.

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

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Finanțare Regio pentru îmbunătățirea infrastructurii 
Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie 

din comuna Drajna, județul Prahova
Miercuri, 22 ianuarie, Mariana Vișan, director ad

junct Organism Intermediar POR, și Violeta Gonțea, pri
marul comunei Drajna, au semnat la sediul din Călărași 
al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
contractul de finanțare pentru proiectul „Extindere Am‐
bulatoriu din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie co‐
muna Drajna, județul Prahova”, proiect ce are ca obiectiv 
creșterea accesibilității serviciilor de sănătate. 

Pentru atingerea acestui obiectiv, administrația lo
cală va efectua o serie de investiții ce vor asigura condiții 
optime de desfășurare a activității, prin extinderea in
frastructurii spitalicești, precum și servicii medicale de 
calitate, prin dotarea cu echipamente noi și performante 
a Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Drajna. 
Implementarea acestor măsuri va reduce inegalitățile 
privind accesul populației la servicii medicale de calitate, 
va diminua timpul de diagnosticare și de tratament, evi
tând totodată redirecționarea pacienților către alte cen
tre medicale din zonă. 

Administrația locală beneficiază de finanțare 
neram bursabilă prin Regio (Programul Operațional Re
gional 20142020), în cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvol‐
tarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de 
investiții 8.1  „Investiții în infrastructurile sanitare și so‐
ciale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, re‐
gional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește 
starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de 
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale 
la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 
8.1  Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, co‐
munitare și a celor de nivel secundar, în special pentru 
zonele sărace și izolate, Operațiunea A  Ambulatorii. 

Cu o perioadă de implementare de 42 de luni, până 

la data de 13 februarie 2022, proiectul valorifică o fi nan 
țare de 6.374.610,91 lei, din care peste 4,4 milioane de 
lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, 
aproximativ 1,8 milioane de lei constituie alocarea din 
bugetul național, cofinanțarea beneficiarului fiind de 
peste 127 de mii de lei. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregis
trat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul 
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile 
de peste opt miliarde de lei. La nivelul județului Prahova, 
au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 306 a 
plicații, având o valoare solicitată de peste 2 miliarde de 
lei. Dintre acestea, prin cele 19  cereri de finanțare înre
gistrate la nivelul Axei prioritare 8, sunt solicitate fonduri 
în valoare de peste 116 milioane de lei.

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

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Beneficiarii de fonduri Regio din Sud Muntenia, 
la prima sesiune instructivă din acest an

Miercuri, 22 ianuarie, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia 

a găzduit primul eveniment din acest an 
destinat instruirii beneficiarilor de fonduri 
europene nerambursabile, accesate prin 
intermediul Programului Operațional 
Regional 20142020 (Regio). 

La seminar au participat reprezentanți ai autorită 
ților publice din regiunea noastră care beneficiază de fi 
nanțare Regio în cadrul diferitelor axe prioritare. Astfel, 
au fost abordate aspecte vizând implementarea pro iectelor 
ce au ca obiectiv: promovarea spiritului antre prenorial 
(Axa prioritară 2), tranziția către o economie cu emisii 
scăzute de carbon (Axa prioritară 3), dezvoltarea urbană 
durabilă (Axa prioritară 4), dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate și sociale (Axa prioritară 8), îmbunătățirea in
frastructurii educaționale (Axa prioritară 10), precum și 
regenerarea orașelor mici și mijlocii (Axa prioritară 13). 

În acest context, participanții au primit recoman
dări privind întocmirea corectă a materialelor de pu
blicitate, în conformitate cu Manualului de identitate 
vizuală, elaborarea cererilor de rambursare, realizarea 
achizițiilor în baza instrucțiunilor și a ordonanțelor de 
urgență emise de Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului 
Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației. De aseme 
nea, participanții au fost puși în temă cu procedurile spe 
cifice, în vederea implementării corecte a proiectelor. 

Prin organizarea acestui seminar de instruire, ADR 
Sud Muntenia continuă procesul de susținere a bene
ficiarilor de fonduri europene prin informarea lor con
stantă, astfel încât proiectele de investiții depuse de 
aceștia să determine creșterea competitivității econo
mice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comu ni 
tăților locale și regionale pentru dezvoltarea mediului de 
afaceri, a infrastructurii și a serviciilor.

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

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Sau modificat ghidurile solicitantului 
pentru entitățile de transfer tehnologic 

și pentru parcurile tehnologice
În data de 27 ianuarie, Autoritatea de Manage

ment pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) 
2014 – 2020 a modificat ghidurile solicitantului pentru 
Axa prioritară 1 – „Promovarea transferului tehnolo‐
gic”, Prioritatea de investiții 1.1, operațiunile A – „In‐
frastructura de inovare și transfer tehnologic” și B – 
„Sprijinirea parcurilor tehnologice și științifice”. 

Prin modificările operate, sa avut în vedere ac
tualizarea apelurilor de proiecte, în urma hotărârii CMPOR 
nr. 117/18.12.2019, precum și actualizarea cursului 
valutar pentru datele din MYSMIS, privind alocările ape 
lurilor de proiecte. De asemenea, a fost introdusă men 
țiunea potrivit căreia gradul de acoperire a alocărilor 
pentru apelurile de proiecte se calculează prin luarea 
în considerație a cursului Inforeuro din luna intrării în 
vigoare a contractelor de finanțare. În cazul neacope

ririi alocărilor, AMPOR poate decide relansarea apelu
rilor de proiecte pentru sumele rămase neacoperite.  

Documentele pot fi consultate pe siteul dedicat 
implementării POR în regiunea Sud Muntenia, re 
gio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 1, acce
sând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa
1/static/1196 sau pe siteul ministerului www.inforegio.ro.

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

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

Sursă foto: w
w

w
.epfl.ch

https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Regio finanțează eficientizarea energetică 
a iluminatului public în stațiunea 

balneoclimaterică Pucioasa

În data de 23 ianuarie, Liviu Gabriel 
Mușat, directorul Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și 
ConstantinEmilian Ana, primarul 
orașului Pucioasa, au semnat contractul 
de finanțare pentru proiectul „Sistem de 
iluminat eficient în orașul Pucioasa”. 

Aplicația vizează creșterea eficienței energetice 
a iluminatului public din stațiunea balneoclimaterică 
Pucioasa, prin înlocuirea sistemului de iluminat degra 
dat cu corpuri de iluminat tip LED și implementarea 
u nui sistem inteligent de telegestiune. Grație acestor 
măsuri, consumul anual de energie primară în ilumina 
tul public va scădea, emisia de gaze cu efect de seră va 
fi considerabil diminuată, locuitorii orașului beneficiind 
astfel de un sistem de iluminat public modernizat. 

Pentru acest proiect, administrația locală a acce
sat finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Ope 
rațional Regional 20142020), în cadrul Axei prioritare 
3  „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scă ‐
zute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Spriji‐
nirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 
sectorul locuințelor”, Operațiunea C – Iluminat public. 

Proiectul are o perioadă de implementare de 48 
de luni, în intervalul 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 
2021 și are o  valoarea totală de 8.403.719,18 lei. Din 
aceștia, peste 7 milioane de lei este contribuția din Fon 
dul European de Dezvoltare Regională, aproximativ 1 mi 
lion de lei va fi alocat din bugetul de stat, în timp ce co 
finanțarea beneficiarului depășește 168 de mii de lei. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregis 
trat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în ca 

drul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri neram
bursabile de peste 8 miliarde de lei. La nivelul județului 
Dâmbovița, solicitanții de fonduri Regio au depus 218 
de aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,6 mi
liarde de lei. Dintre acestea, cele 14 cereri de finanțare 
înregistrate la nivelul Axei prioritare 3 au o valoare la 
solicitare de peste 160 de milioane de lei.

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

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Finanțare Regio pentru creșterea calității vieții, 
în orașul Azuga

În data de 23 ianuarie, Liviu Gabriel 
Mușat, directorul Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și 
CiprianGeorge Barbu, primarul orașului 
Azuga, au semnat contractul de finanțare 
aferent aplicației „Îmbunătățirea calității 
vieții populației în oraș Azuga, județ 
Prahova – lot 1”. 

Pentru realizarea acestor investiții, Primăria Ora 
șului Azuga beneficiază de finanțare nerambursabilă 
din Programul Operațional Regional 20142020 (Regio), 
în cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării ora ‐
șelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b  „Oferi ‐
rea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și so ‐
cială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și 
rurale”, Obiectivul specific 13.1  „Îmbunătățirea ca lită ‐
ții vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”. 

Administrația locală va construi trei blocuri de lo 
cuințe sociale, asigurând astfel necesarul de spațiu lo
cativ, și va realiza lucrări de modernizare pentru 11 străzi, 
avânduse în vedere amenajarea de trasee pietonale, 
efectuarea unor marcaje și instalarea sistemelor de se 
maforizare. Implementarea acestor măsuri va contribui 
la îmbunătățirea activității economice din Azuga, a sec 
torului culturaleducativ, precum și a turismului și servi 
ciilor, generânduse pe această cale o creștere a nive lului 
de trai atât pentru cei 4.440 de locuitori din orașul Azu 
ga, cât și pentru cei din zonele rurale învecinate de ser vite. 

Lucrările ce vor fi realizate în cadrul proiectului au 
un buget estimat la o valoare totală de 18.212.962,14 
lei, din care peste 14,6 milioane de lei sunt alocate 
din Fondul European de Dezvoltare Regională, con tri 
buția din bugetul de stat depășește 2,2 milioane de lei, 
iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de peste 
344 de mii de lei. Proiectul va fi implementat în 54 de 
luni, în perioada 1 iunie 2018 – 30 noiembrie 2022. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în 
cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri neram 
bursabile de peste opt miliarde de lei. La nivelul ju de 
țului Prahova, au fost depuse de solicitanții de fonduri 
Regio 306 aplicații, având o valoare solicitată de peste 
2 miliarde de lei. Dintre acestea, prin cele 11 proiecte 
înregistrate la nivelul Axei prioritare 13, sunt solicitate 
fonduri în valoare de peste 158 de milioane de lei.

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

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Sa aprobat supracontractarea proiectelor 
din lista de rezervă, destinate iluminatului public, 
infrastructurii educaționale și dezvoltării urbane!

Miercuri, 22 ianuarie, Autoritatea de Management 
pentru Programul Operațional Regional 20142020 (AM
POR) a aprobat supracontractarea proiectelor din lista 
de rezervă a Programului, pentru iluminatul public (Axa 
prioritară 3), dezvoltarea urbană durabilă (Axa priorita 
ră 4), îmbunătățirea infrastructurii educaționale (Axa prio 
ritară 10) și pentru regenerarea orașelor mici și mijlocii 
(Axa prioritară 13). Prin această măsură, proiectele afla 
te în lista de rezervă vor fi evaluate, în vederea contrac tă 
rii, valoarea totală a finanțării depășind 2,4 miliarde de euro. 

De asemenea, după îndeplinirea unor condiții 
impuse de reglementările europene, vor fi relansate 

și apeluri de proiecte în cadrul POR 20142020 pentru 
axele prioritare cu finanțare disponibilă, inclusiv pentru 
stimularea mediului de afaceri.

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

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

Sursă foto: w
w

w
.coolfiresolutions.com

https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor POR în data de 28 ianuarie 2020
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INFO 
ADR SUD MUNTENIA

Ne mărim echipa!

Agenția pentru Dezvoltare Regionala 
Sud Muntenia organizează 

concurs pentru ocuparea a două 
posturi de expert în cadrul Serviciului 
comunicare, în data de 17 februarie 
2020, la sediul central din municipiul 
Călărași, str. gen. Constantin Pantazi, 
nr.7A, jud. Călărași.  

Cerințe obligatorii pentru ocuparea posturilor: 
studii superioare absolvite cu diplomă de licen •

ță în unul dintre următoarele domenii: științe ingine 
rești sau științe economice; 

experiență de minim 2 ani în unul dintre do•
meniile susmenționate; 

cunoștințe foarte bune de limba română; •
cunoștințe foarte bune de operare pe calculator; •
capacitatea de a lucra în echipă; •
capacitate de sinteză și analiză; •
excelente abilități de comunicare și prezentare; •
disponibilitate pentru deplasări în țară și în stră •

inătate. 
Alte cerințe: 
posesor de permis de conducere auto și dispo•

nibilitate pentru deplasări în regiune. 
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul 

central al ADR SudMuntenia din Călărași, str. Gen. 
Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până la data 
de 14 februarie 2020, ora 12:00. 

Concursul se va desfășura în data de 17 februa 
rie 2020, la sediul central al ADR Sud Muntenia din 
Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Că 
lărași, începând cu ora 10:00. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
ADR SudMuntenia str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 
7A, jud. Călărași, tel. 0242/331769. 

Persoane de contact: Traian Daniela Camelia  
Di rector adjunct dez voltare și comunicare/ email: 
da.dezvoltare@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana  Șef 
birou resurse umane/email: resurseumane@adrmun
tenia.ro. 

Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, pre
cum și documentele necesare înscrierii la concurs 
pot fi consultate si pe siteul ADR Sud Muntenia, la 
adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Biblioteca  
Documente utile  Bibliografii concursuri de angaja 
re), link: https://www.adrmuntenia.ro/down load_file/ 
document/1176/concursserviciulcomunicare17
012020.rar.

Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Sud Muntenia 

organizează concurs pentru ocuparea a 
două posturi de expert în cadrul 
Serviciului dezvoltare, în data de 18 
februarie 2020, la sediul central  din 
municipiul Călărași, str. gen. Constantin 
Pantazi, nr.7A, jud. Călărași. 

Cerințe obligatorii pentru ocuparea posturilor: 
studii superioare absolvite cu diplomă de •

licență; 
experiență de minimum 1 an în domeniul pla•

nificării sau în implementarea de proiecte; 
cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris, •

vorbit, citit); 
cunoștințe foarte bune de operare pe calcula•

tor; 
capacitatea de a lucra în echipă; •
excelente abilități de comunicare și prezentare; •
disponibilitate pentru deplasări în țară și în stră •

inătate. 
Alte cerințe: 
posesor de permis de conducere auto și dispo•

nibilitate pentru deplasări în țară și străinătate. 
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul 

central al ADR SudMuntenia din Călărași, str. Gen. 
Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până la data 
de 14 februarie 2020, ora 12:00. 

Concursul se va desfășura în data de 18 fe
bruarie 2020, 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 SudMuntenia 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/email: resurseumane@adrmun 
tenia.ro. 

Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, pre
cum si documentele necesare înscrierii la concurs 
pot fi consultate si pe siteul ADR Sud Muntenia, la 
adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Biblioteca  
Documente utile  Bibliografii concursuri de angaja re), 
link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/do
cument/1174/concursserviciuldezvoltareSC18
022020.rar.

http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1176/concurs-serviciul-comunicare-17-01-2020.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1176/concurs-serviciul-comunicare-17-01-2020.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1176/concurs-serviciul-comunicare-17-01-2020.rar
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1174/concurs-serviciul-dezvoltare-SC-18-02-2020.rar.
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1174/concurs-serviciul-dezvoltare-SC-18-02-2020.rar.
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1174/concurs-serviciul-dezvoltare-SC-18-02-2020.rar.
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INFO 
ADR SUD MUNTENIA

Ne mărim echipa!

Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia organizează concurs pentru ocuparea 
unui post de expert în cadrul serviciului dezvoltare Biroul județean Prahova (mun. 

Ploiești), în data de 18 februarie, la sediul central din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin 
Pantazi, nr.7A, jud. Călărași. 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; •
cunoștințe foarte bune de limba engleză(scris, •

vorbit, citit); 
cunoștințe foarte bune de operare pe calculator; •
capacitatea de a lucra în echipă; •
excelente abilități de comunicare și prezentare; •
disponibilitate pentru deplasări în țară și în stră•

inătate. 
Alte cerințe: 
posesor de permis de conducere auto și dispo•

nibilitate pentru deplasări în țară și străinătate. 
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul cen 

tral al ADR SudMuntenia din Călărași, str. Gen. Con
stantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până la data de 
14 februarie 2020, ora 12.00. 

Concursul se va desfășura în data de 18 februarie 
2020, 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 SudMuntenia 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/email: resurseumane@adrmun 
tenia.ro. 

Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, pre
cum si documentele necesare înscrierii la concurs 
pot fi consultate si pe siteul ADR Sud Muntenia, la 
adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Biblioteca 
Documente utile  Bibliografii concursuri de angajare), 
link: https://adrmuntenia.ro/download_file/docu
ment/1175/concursserviciuldezvoltareBJPH1802
2020.rar.

Sediul ADR Sud Muntenia

http://www.adrmuntenia.ro
https://adrmuntenia.ro/download_file/document/1175/concurs-serviciul-dezvoltare-BJPH-18-02-2020.rar
https://adrmuntenia.ro/download_file/document/1175/concurs-serviciul-dezvoltare-BJPH-18-02-2020.rar
https://adrmuntenia.ro/download_file/document/1175/concurs-serviciul-dezvoltare-BJPH-18-02-2020.rar
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OPORTUNITĂțI 
DE FINANțARE

Oportunități de finanțare 
pentru startupuri 

europene
Startupurile europene vor putea obține finanțări 

de capital de risc pentru dezvoltare, printrun nou 
fond de investiții de 185 de milioane de dolari, lansat 
de Blossom Capital. Astfel, în schimbul unui pachet mi 
noritar de părți sociale sau acțiuni, finanțatorul va in
vesti în startupuri care își desfășoară activitatea în 
domenii precum: 

FinTech; •
Securitate cibernetică; •
Travel; •
DevOps. •
Sursa: finantare.ro

Finanțări pentru formarea 
competențelor digitale
În cursul acestui an, vor fi lansate 

o serie de oportunități de finanțare 
destinate trainingurilor în domeniul IT, 
pentru dobândirea de competențe 
digitale. În acest sens, Autoritatea 
de Management pentru Programul 
Operațional Capital Uman a publicat, 
spre consultare până la data de 30 
ianuarie, două noi ghiduri aferente Axei 
prioritare 3, Obiectiv specific 3.12. 

Primul ghid este destinat companiilor mari și pre
vede o alocarea de 10 milioane de euro, (valoarea ma
ximă a unui proiect ajungând la 500 de mii de euro, 
cu o finanțare nerambursabilă de până la 50%). 

Cel deal doilea ghid are în primplan IMMurile, 
alocarea totală fiind de 20 de milioane de euro. 

Valoa rea maximă a unui proiect poate fi de un 
milion de eu ro, iar finanțarea nerambursabilă de până 
la 100%. 

Vor beneficia de finanțări angajații companiilor 
care își desfășoară activitatea în sectoarele economice 
cu potențial competitiv și în domeniile de specializare 
inteligentă, în conformitate cu lista domeniilor și a co
durilor CAEN finanțate. 

Proiectele vor fi implementate în orice regiune 
din Romania, mai puțin BucureștiIlfov.  

Sursa: finantare.ro

Sursă foto: cepu.ro
Sursă foto: m

om
entum

consulting.ie

http://www.finantare.ro
http://www.finantare.ro
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TURISM 
ÎN SUD MUNTENIA

Mănăstirea Stelea, 
reper al tezaurului cultural dâmbovițean

Municipiul Târgoviște, spațiu al 
evocării istorice, Curte  Domnească 

în vremea domniei lui Mircea cel Bătrân, 
ne îmbie cu numeroase atracții de 
patrimoniu cultural. Dintre acestea, 
pentru cei care optează pentru turismul 
ecumenic, și nu numai, situat în 
vecinătatea Mitropoliei, la aproximativ 
200 de metri, se află Ansamblul 
Arhitectural al Mănăstirii Stelea care ne 
așteaptă cu o istorie interesantă, 
constituind o zonă cu profunde implicații 
în evoluția urbanistică a orașului prin 
construcțiile ridicate dea lungul 
veacurilor. 

Astfel, apelativul de „ansamblu arhitectural” atri
buit se justifică prin componentele sale: două biserici, 
una datând din secolul al XIVlea, iar cealaltă din secolul 
al XVlea, un turn clopotniță și mânăstirea ridicată în a 
doua jumătate a celui deal XVIlea secol, de negustorul 
Stelea, menționată în 1582 întrun document prin care 
Mihnea Turcitul întărea o danie făcută mănăstirii.  

Pe locul vechi al bisericii ctitorite de negustorul Ste 
lea, Vasile Lupu, domnul Moldovei, a ridicat în secolul al 
XVIIlea un edificiu monumental, o replică a Bisericii „Trei 
Ierarhi” din Iași, lăcaș de cult care a consfințit împăca
rea sa cu Matei Basarab, domnitorul muntean, repre
zentând totodată un pios omagiu adus tatălui său, Vel

Aga Nicolae, înmormântat în incinta mănăstirii, așa cum 
atestă pisania. Pentru arta secolului al XVIIlea, biserica 
înălțată de domnitorul moldovean reprezintă un mo
nument de referință, înfățișarea simplă și elegantă îm
binând armonios forme decorative moldovenești și 
muntenești. 

În prezent, Casa Domnească „Nifon”, din cadrul An 
samblului Arhitectural al Mănăstirii Stelea, refăcută în 
veacul al XVIlea, pe ruinele casei egumenești, găzdu 
iește o expoziție de icoană și carte veche românească, 
obiecte de mare valoare duhovnicească, istorică și ar
tistică, realizate între secolele XVII – XX elemente ce pun 
în evidență legătura intrinsecă dintre istoria țării și a bisericii. 

Sursa: crestinortodox.ro

Sursă foto: taradacilor.ro
Sursă foto: farm

4.staticflickr.com

http://crestinortodox.ro


Miercuri, 15 ianuarie, municipiul Călărași a găz
duit prima întâlnire comună a proiectului „Manage‐
mentul eficient al situațiilor de urgență în regiunea 
transfrontalieră Călărași‐Veliko‐Târnovo”, implemen
tat în parteneriat de Consiliul Județean Călărași, lide 
rul proiectului, Municipalitatea Pavlikeni, Bulgaria, și 
Inspectoratul de Jandarmi Județean Călărași.  

Până în prezent, în cadrul acestui demers, Inspec 
toratul de Jandarmi Județean Călărași a achiziționat 
două ambarcațiuni moderne de intervenție și salvare, 
destinate prevenirii și înlăturării cauzelor și efectelor 
inundațiilor în bazinul Dunării, salvării persoanelor și 
a bunurilor acestora, siguranței cetățenilor și secu ri 
tății zonelor afectate din regiunea transfrontalieră. 

Proiectul RoBg481 „Managementul eficient al 
situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră Că ‐
lărași‐Veliko‐Târnovo” este finanțat prin Programul In 
tereg VA RomâniaBulgaria, în cadrul Axei prioritare 3: 
„O regiune sigură”, și își propune îmbunătățirea și efi 
cientizarea managementului comun al riscurilor în 
regiunea transfrontalieră pentru protecția populației 
și mediului împotriva dezastrelor naturale sau pro
vocate de om. 

Sursa: realitateadincalarasi.ro
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Sala Polivalentă 
din Pitești, în etapa 

de execuție!
Se fac pași repezi pentru realizarea unuia dintre 

cele mai importante obiective de investiții din mu
nicipiul Pitești: Sala Polivalentă va intra în etapa de 
execuție. Edificiul va fi construit pe o suprafață de pes 
te șase mii de metri pătrați și va avea o capacitate de 
4.900 de locuri. După construcție, în noua sală se vor 
organiza evenimente culturale, precum și competiții 
naționale și internaționale. Valoarea estimată a chel
tuielilor este de aproximativ 90 de milioane de lei, 
iar lucrările vor fi executate în 24 de luni. 

Sursa: ziarulargesul.ro

ARGEȘ

Sa semnat 
contractul de execuție 

a lucrărilor 
pentru reabilitarea 
Pieței Tricolorului!

Începând cu luna februarie, unul dintre spațiile 
centrale ale municipiului Târgoviște va fi modernizat! 
Astfel, în Piața Tricolorului, în decursul a 12 luni, vor 
fi realizate investiții destinate amenajării unui spațiu 
pietonal și de petrecere a timpului liber. Zona va dis
pune de un nou paviment, diferențiat în funcție de 
specificul suprafeței, vor fi montate mobilier urban 
modern și surse de iluminat exterior care vor fi încas 
trate chiar și în pavaj. De asemenea, vor fi create și 
amenajate spații verzi, vor fi montate sisteme care să 
asigure internet wireless și muzică ambientală. Inves 
tițiile se ridică la o valoare de peste 1,8 milioane de lei. 

Sursa: telegrama.ro

CĂLĂRAȘI Partenerii 
proiectului 

transfrontalier destinat 
managementului 
situațiilor de risc, 
reuniți la Călărași!

DÂMBOVIțA

http://realitateadincalarasi.ro
http://ziarulargesul.ro
http://telegrama.ro
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Casa Tineretului 
ar putea deveni 

centru comunitar!
O construcție abandonată din municipiul Giur

giu ar putea deveni centru comunitar. Astfel, cu spri
jin financiar european estimat la aproximativ 3,5 mi
lioane de euro, proiectul administrației locale privind 
crearea unui centru comunitar integrat prin reabili
tarea fostei Case a Tineretului, prinde contur. În pre
zent, reprezentanții autorităților locale au demarat 
procedurile de emitere a autorizației de construcție 
și a fost depusă documentația pentru obținerea acor
dului de mediu.  

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

În județul 
Prahova 

continuă programul 
de asfaltare 

a drumurilor județene
După ce în cursul anului trecut au fost asfaltate 

segmente de drumuri județene pe o lungime de a 
proximativ 100 de kilometri, administrația județului 
Prahova își continuă și în acest an programul, având 
planificate spere asfaltare 42 de drumuri pe o lungi 
me de 77 de kilometri. Astfel, împărțite în patru lo
turi, arterele rutiere vizate vor permite circulația în 
condiții de siguranță în zone din sud și sudest, în zo 
na centrală, precum și în partea nordestică a jude 
țului Prahova. 

Sursa: ziarulprahova.ro

Lucrări 
de modernizare 

la Școala Gimnazială Nr.7, 
din Alexandria

Reparații și finisaje interioare, modernizarea 
grupurilor sanitare, anveloparea clădirii, înlocuirea 
pardoselilor, a ușilor interioare și a lambriurilor sunt 
doar o parte din intervențiile ce vor fi realizate la Școa 
la Gimnazială Nr. 7, din Alexandria. Astfel, după fina
lizarea lucrărilor elevii și cadrele didactice vor bene
ficia de șapte laboratoare în cadrul cărora orele de 
fizică, biologie, chimie, limbi moderne, istorie, geo
grafie sau arte se vor desfășura în condiții moderne. 

Reabilitarea și modernizarea instituției școlare 
din municipiul Alexandria se va realiza prin fonduri asi 
gurate din Programul Național de Dezvoltare Locală II. 

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Inițiative 
pentru conservarea 

biodiversității lacurilor 
Amara și Fundata

Administrațiile ialomițene din localitățile Amara și 
Gheorghe Doja beneficiază de finanțare pentru conser
varea biodiversității, precum și pentru refacerea ecosis
temelor degradate aferente ariei protejate ce cuprinde 
lacurile Amara și Fundata. Astfel, în cadrul proiectului 
„Managementul biodiversității prin realizarea planului 
de management al ariei protejate – lacurile Fundata și 
Amara” se dorește inventarierea speciilor de importanță 
națională și comunitară, precum și elaborarea unui plan 
de management pentru a se asigura condiții favorabile 
conservării speciilor de interes național și comunitar. De 
asemenea, prin implementarea acțiunilor prevăzute în 
proiect se va întări capacitatea administrativă a custo
delui, crescânduse totodată gradul de conștientizare a 
populației în ceea ce privește importanța ariei vizate.  

Aplicația dispune de o finanțare de peste opt mi
lioane de lei, în urma accesării oportunităților deschise 
prin Programul Operațional Infrastructura Mare, ter
menul de finalizare fiind 30 noiembrie 2022. 

Sursa: agendaialomiteana.ro

GIURGIU

IALOMIțA

TELEORMANPRAHOVA

http://jurnalulgiurgiuvean.ro
http://ziarulprahova.ro
http://ziarulteleormanul.ro
http://agendaialomiteana.ro


www.adrmuntenia.ro 17 regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #450 
21 • 27 ianuarie 2020

REVISTA PRESEI

phon.ro 
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incomodmedia.ro 
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Ziarul Teleormanul 
22 ianuarie 2020

Express de Călărași 
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Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” 
este un material cu informații despre 
activitățile derulate de către Agenție și de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, în vederea 
promovării Programului Operațional Regional. 
 
Pe lângă aceste noutăți, se dorește 
informarea publicului țintă despre 
activitatea instituțiilor membre ale Rețelei 
de Informare REGIO Sud Muntenia și despre 
cele mai importante evenimente organizate 
de acestea în județele regiunii.
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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 newsletterului. Materialele de informare vor 
fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro. 
Newsletterul va fi publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de Informare 
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Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

Sediul central CĂLĂRAȘI 
Adresă Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, 
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași, 
Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167, 
Email office@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean ARGEȘ 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile Milea, 
nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud. Argeș, 
Tel./fax 0248/222.250, Email arges@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean DÂMBOVIȚA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Dâmbovița, sediul Consiliului Județean Dâmbovița: 
Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 și 101, mun. 
Târgoviște, jud. Dâmbovița, Tel./fax 0345/100.018, 
Email dambovita@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean GIURGIU 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Giurgiu, 
Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 
Tel./fax 0246/215.271, Email giurgiu@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean IALOMIȚA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Ialomița, 
Piața Revoluției, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59, mun. 
Slobozia, jud. Ialomița, Tel./fax 0343/101.139, 
Email ialomita@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean PRAHOVA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova, 
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 Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, 
mun. Alexandria, jud. Teleorman, 
Tel./fax 0347/101.000, 
Email teleorman@adrmuntenia.ro 

Organismul Intermediar POS CCE 
Adresă Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, 
cod 910001, Tel./fax 0342100.160, 
Email oi.poscce@adrmuntenia.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


