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Sediul ADR Sud Muntenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a elaborat prima versiune a Programului Operațional Regional
Sud – Muntenia 20212027!
Marți, 29 septembrie, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a transmis Comisiei Europene
prima versiune a Programului Operațional Regional ce
va ﬁ implementat la nivelul regiunii de dezvoltare Sud –
Muntenia în exercițiul ﬁnanciar european 20212027.
Documentul a fost elaborat ținând seama de ob
servațiile și comentariile recepționate în perioada de
consultare publică și, de asemenea, integrează recoman
dările primite din partea Comisiei Europene.
Programul Operațional Regional Sud  Muntenia
20212027, document strategic de programare, ﬁxează
principalele direcții de ﬁnanțare pentru următoarea pe
rioadă de programare pentru proiectele ce vor ﬁ im
plementate în regiunea Sud  Muntenia, consolidat cu
www.adrmuntenia.ro

prevederile cadrului strategic comun european 2021
2027 și cu Regulamentele europene aferente.
Prin Ordonanța de Urgență nr. 122 din 29 iulie 2020, Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost desemnată
să îndeplinească rolul de Autoritate de Management pentru
viitorul Program Operațional Regional 20212027 ce va ﬁ im
plementat în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia.
Prima versiune a Programului Operațional Regio
nal Sud – Muntenia 20212027 poate ﬁ descărcată de
pe siteul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Planiﬁcare
regională > Planiﬁcare regională 20212027 > Draft POR
20212027, link: https://www.adrmuntenia.ro/draft
por20212027/static/1332.
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ADR Sud Muntenia a organizat „Al treilea
eveniment interregional și întâlnirea partenerilor
proiectului SinCE‐AFC”

A

genția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, partener în cadrul
proiectului SinCEAFC, a organizat în
perioada 56 octombrie 2020, online prin
intermediul aplicației ZOOM, „Al treilea
eveniment interregional și întâlnirea
partenerilor proiectului”.
Proiectul SinCEAFC vizează implicarea IMMurilor
din lanțul agroalimentar în economia circulară prin pro
movarea mecanismelor orizontale de management și
ﬁnanciare corespunzătoare.
În prima zi a evenimentului, ADR Sud Muntenia,
în calitate de organizator, a prezentat inițiativele, stra
tegiile la nivel regional și național, precum și bunele prac
tici identiﬁcate în regiunea de dezvoltare Sud Munte
nia privind economia circulară în sectorul agroalimentar.
Alături de reprezentanții ADRSM și partenerii din pro
iect au mai participat stakeholderi dintre care mențio
năm pe cei care au susținut prezentări în cadrul eveni
mentului:
• Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pen
tru Chimie și Petrochimie (ICECHIM București), Filiala Că
lărași: Instrumente care susțin circularitatea în agricultură
și industria alimentară;
• Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pen
tru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei
Alimentare (INMA București): Inițiative și strategii pri‐
vind economia circulară;
• Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pen
tru Chimie și Petrochimie (ICECHIM București): Proiec‐
tul SECVENT, o abordare pentru eliminarea decalajului
(eco) inovațional în bioeconomia circulară;
• Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pen
tru Inginerie Electrică (ICPECA București): Cercetare
aplicată pentru conversia deșeurilor agroalimentare în
biogaz și subproduse: rezultate și bariere în calea im‐
plementării proiectului, în care a fost descrisă o nouă
abordare în tratarea deșeurilor agroalimentare și im
pactul deșeurilor agroalimentare asupra mediului;
• Ateliere Fără Frontiere (AFF): Parteneriat pentru
www.adrmuntenia.ro

economia circulară a deșeurilor alimentare și solidari‐
tate ‐ Proiect pilot România.
Evenimentul a continuat cu o serie de prezentări
de bune practici identiﬁcate în toate regiunile europe
ne în care este implementat proiectul și vizite de studiu
virtuale referitoare la economia circulară în sectorul
agroalimentar în regiunea Sud Muntenia. La ﬁnalul pri
mei zile a întâlnirii la care au participat 41 de invitați a
avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri, demonstrând
interesul ridicat pentru acest eveniment.
În cea de a doua zi a evenimentului, dedicată par
tenerilor proiectului, la care au participat 26 de invitați,
au fost discutate aspecte care țin de buna derulare a
proiectului: rezultatele primei etapei a procesului de
consultare a stakeholderilor proiectului; analiza bune
lor practici colectate în semestrul al doilea; aspecte
legate activitățile de comunicare și diseminare; stadiul
proiectului și activitățile planiﬁcate pentru perioada
următoare în ﬁecare regiune.
În cazul în care aveți un exemplu de bună practică
privind economia circulară din sectorul agroalimentar
și doriți să o împărtășiți cu noi, puteți contacta Serviciul
Dezvoltare din cadrul Direcției Dezvoltare și Comuni
care a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia la adresa de email programe@adrmuntenia.ro.
Pentru a aﬂa mai multe detalii despre proiectul
SinCEAFC vă rugăm să accesați următoarele linkuri:
https://www.adrmuntenia.ro/proiectulsinceafc/sta
tic/1235 sau https://www.interregeurope.eu/sinceafc/.
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Concurs pentru ocuparea a trei posturi de expert în cadrul
Serviciului Evaluare, Selecție și Contractare, Direcția
Organism Intermediar POR, la sediul central din municipiul
Călărași, începând cu data de 20 octombrie 2020

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud  Muntenia organizează, începând cu data de 20
octombrie 2020, concurs pentru ocuparea a trei posturi de expert în cadrul Serviciului
evaluare, selecție și contractare POR, la sediul central din municipiul Călărași, str. Gen.
Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași. Contractele individuale de muncă vor ﬁ pe durată
determinată de 12 luni din momentul angajării. Unul dintre contracte va ﬁ încheiat pentru
înlocuirea unui angajat care are contractul individual de muncă suspendat.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licență
în unul dintre următoarele domenii: științe economi
ce, inginerie electrică, electronică, și telecomunicații,
inginerie geologică, mine, petrol și gaze, inginerie ci
vilă, ingineria transporturilor, ingineria sistemelor, cal
culatoarelor și tehnologia informației, chimie și inginerie
chimică sau inginerie mecanică, mecatronică, inginerie
industrială și management;
• cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• capacitatea de a lucra în echipă;
• memorie dezvoltată;
• rezistență la sarcini repetitive;
• disponibilitate la lucrul peste program;
Alte cerințe:
• disponibilitate pentru deplasări în regiune;
• cursuri/specializări în domeniul achizițiilor publi
ce constituie un avantaj;
• judecată rapidă, capacitate de deducție logică;
• rezistență la oboseală și la lucru în ritm susținut.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la ur
mătoarele adrese de email resurseumane@adrmun
tenia.ro și juridic@adrmuntenia.ro, str. Gen. Constantin
Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până la data de 19 octom
brie 2020, ora 12:00.
Concursul se va desfășura după cum urmează:
• Proba scrisă se va susține în data de 20 octombrie
2020 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Că
lărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași,
începând cu ora 10:00. Dacă la concurs se vor înscrie
mai mult de 10 candidați, proba scrisă se va desfășura
și în data de 21 octombrie 2020, începând ora 10:00.
• Proba a doua interviul se va susține de către can
didații care obțin cel puțin media 7,00 la proba scrisă
în data de 20 octombrie 2020, începând cu ora 15:30,
cu excepția situației în care la concurs se înscriu mai
www.adrmuntenia.ro

mult de 10 candidați. În acest din urmă caz, interviul
se va susține în data de 22 octombrie 2020, începând
cu ora 10:00.
Concursul se va desfășura cu respectarea legisla
ției în materie de prevenire și combatere a efectelor
pandemiei de COVID19 (distanțare socială și obligati
vitatea purtării măștii).
Informații suplimentare se pot obține la tel.
0242/331.769 (persoană de contact: Vișan Mariana 
director adjunct OI POR/email: da.oi@adrmuntenia.ro
și Mâțu Ioana Șef birou resurse umane/email: resur
seumane@adrmuntenia.ro).
Cuprinsul prezentului anunț, bibliograﬁa, precum
si documentele necesare înscrierii la concurs pot ﬁ
consultate si pe siteul ADR Sud Muntenia, la adresa
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Bibliotecă > Docu‐
mente utile > Bibliograﬁi concursuri angajare, link:
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_ﬁl
e/document/1199/ConcursSESCoctombrie2020.rar).
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Concurs pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul
Biroului Veriﬁcare Plăți POR, Serviciul Veriﬁcare Proiecte
POR, Direcția Organism Intermediar POR, la sediul central
din Călărași  începând cu 28 octombrie 2020

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, începând cu data de 28
Octombrie 2020, concurs pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul Biroului
Veriﬁcare Plăți POR, Serviciul Veriﬁcare Proiecte POR, la sediul central din municipiul Călărași, str.
Gen. Constantin Pantazi, Nr. 7A, jud. Călărași. Contractele individuale de muncă vor ﬁ pe durată
determinată de 12 luni din momentul angajării. Unul dintre contracte va ﬁ încheiat pentru
înlocuirea unui angajat care are contractul individual de muncă suspendat.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență
în unul dintre următoarele domenii: științe econo
mice, inginerie electrică, electronică, și telecomunica
ții, inginerie geologică, mine, petrol și gaze, inginerie
civilă, ingineria transporturilor, ingineria sistemelor,
calculatoarelor și tehnologia informației sau inginerie
mecanică, mecatronică, inginerie industrială și mana
gement;
• Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• Capacitatea de a lucra în echipă;
• Memorie dezvoltată;
• Rezistență la sarcini repetitive;
• Disponibilitate la lucrul peste program.
Alte cerințe:
• Disponibilitate pentru deplasări în regiune;
• Cursuri/specializări în domeniul achizițiilor pu
blice constituie un avantaj;
• Judecată rapidă, capacitate de deducție logică;
• Rezistență la oboseală și la lucru în ritm susținut.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la
adresa de email resurseumane@adrmuntenia.ro,
până la data de 26 octombrie 2020, ora 17.00.
Concursul se va desfășura după cum urmează:
• proba scrisă se va susține în data de 28 octom
brie 2020 la sediul central al ADR Sud Muntenia din
Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călă
rași, începând cu ora 10.00. Dacă la concurs se vor în
scrie mai mult de 10 candidați, proba scrisă se va desfășura
și în data de 29 octombrie 2020, începând ora 10.00.
• proba a doua ‐ interviul  se va susține de către
candidații care obțin cel puțin media 7 la proba scrisă
în data de 28 octombrie 2020, începând cu ora 15.30,
cu excepția situației în care la concurs se înscriu mai
mult de 10 candidați. În acest din urmă caz, interviul
se va susține în data de 30 octombrie 2020, începând
www.adrmuntenia.ro

cu ora 10.00.
Concursul se va desfășura cu respectarea legis
lației în materie de prevenire și combatere a efectelor
pandemiei de COVID19 (distanțare socială și obligati
vitatea purtării măștii).
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/
331.769 (persoană de contact: Vișan Marianadirector
adjunct OI POR/email: da.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu
Ioana  Șef birou resurse umane/email: resurseu
mane@adrmuntenia.ro). Cuprinsul prezentului anunț,
bibliograﬁa, precum si documentele necesare inscrierii
la concurs pot ﬁ consultate si pe siteul ADR Sud Mun
tenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, sectiunea Bi
blioteca > Documente utile > Bibliograﬁi concursuri
angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/dow
nload_ﬁle/document/1200/ConcursBVPPOR.rar.
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Concurs pentru ocuparea a două posturi de expert
în cadrul Compartimentului Veriﬁcare Achiziții și Conﬂicte
de Interese POR, Serviciul Veriﬁcare Proiecte POR,
Direcția Organism Intermediar POR, la sediul central
din Călărași  începând cu 3 noiembrie 2020

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, începând cu data de 3
Noiembrie 2020, concurs pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul
Compartimentului Veriﬁcare Achiziții și Conﬂicte de Interese POR, Serviciul Veriﬁcare Proiecte
POR, la sediul central din municipiul Călărași, Str. Gen. Conctantin Pantazi, Nr. 7A, jud. Călărași.
Contractele individuale de muncă vor ﬁ pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență
în unul dintre următoarele domenii: științe econo
mice, inginerie electrică, electronică, și telecomunica
ții, inginerie geologică, mine, petrol și gaze, inginerie
civilă, ingineria transporturilor, ingineria sistemelor,
calculatoarelor și tehnologia informației sau inginerie
mecanică, mecatronică, inginerie industrială și mana
gement;
• Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• Capacitatea de a lucra în echipă;
• Memorie dezvoltată;
• Rezistență la sarcini repetitive;
• Disponibilitate la lucrul peste program.
Alte cerințe:
• Disponibilitate pentru deplasări în regiune;
• Cursuri/specializări în domeniul achizițiilor pu
blice constituie un avantaj;
• Judecată rapidă, capacitate de deducție logică;
• Rezistență la oboseală și la lucru în ritm susținut.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la
adresa de email resurseumane@adrmuntenia.ro,
până la data de 30 octombrie 2020, ora 14.00.
Concursul se va desfășura după cum urmează:
• proba scrisă se va susține în data de 3 noiembrie
2020 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călă
rași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași,
începând cu ora 10.00. Dacă la concurs se vor înscrie
mai mult de 10 candidați, proba scrisă se va desfășura
și în data de 4 noiembrie 2020, începând ora 10.00.
• proba a doua ‐ interviul  se va susține de către
candidații care obțin cel puțin media 7 la proba scrisă
în data de 3 noiembrie 2020, începând cu ora 15.30,
cu excepția situației în care la concurs se înscriu mai
mult de 10 candidați. În acest din urmă caz, interviul
www.adrmuntenia.ro

se va susține în data de 5 noiembrie 2020, începând
cu ora 10.00.
Concursul se va desfășura cu respectarea legisla
ției în materie de prevenire și combatere a efectelor
pandemiei de COVID19 (distanțare socială și obligati
vitatea purtării măștii).
Informații suplimentare se pot obține la tel.
0242/331.769 (persoană de contact: Vișan Mariana 
director adjunct OI POR/email: da.oi@adrmuntenia.ro
și Mâțu Ioana Șef birou resurse umane/email: resur
seumane@adrmuntenia.ro). Cuprinsul prezentului
anunț, bibliograﬁa, precum si documentele necesare
inscrierii la concurs pot ﬁ consultate si pe siteul ADR
Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (sec
tiunea Biblioteca > Documente utile > Bibliograﬁi con
cursuri angajare), link: https://www.adrmuntenia.ro/down
load_ﬁle/document/1201/ConcursCVACIPOR.rar.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia în data de 12 octombrie 2020
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Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Com
petitivitate din cadrul Ministerul
Fondurilor Europene și Organismul
Intermediar pentru Promovarea So
cietății Informaționale din cadrul
Ministerul Comunicațiilor și Socie
tății Informaționale lansează în con
sultare publică Ghidul aferent Acțiu
nii 2.2.2. „Digitalizarea IMM‐urilor”,
Axa prioritară 2 – „Tehnologia Infor‐
mației și Comunicațiilor (TIC) pentru
o economie digitală competitivă”,
Prioritatea de investiții 2b – „Dez‐
voltarea produselor și serviciilor TIC,
a comerțului electronic și a cererii de
TIC”, Obiectiv Speciﬁc OS 2.2 – „Creș‐

terea contribuției sectorului TIC pen‐
tru competitivitatea economică”.
Ghidul solicitantului este pu
blicat și pe siteul Organismului In
termediar pentru Promovarea Socie
tății Informaționale, în secțiunea
Consultare publică.
Perioada de consultare publi
că este de 10 zile, începând cu data de
09.10.2020 până la data de 19.10.2020,
ora 17:00.
Propunerile și sugestiile pe mar
ginea documentului pot ﬁ transmi
se la: tel./fax: 021311.41.12/ 021
311.39.19 sau la adresa de email
la: fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro.
Sursa: mfe.gov.ro

Fonduri de 21 de milioane de euro
pentru startupuri
din domeniul energiei eco

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: pixabay.com

Startupurile din Europa care
dezvoltă tehnologii ecologice în do
meniul energiei și al consumului
rațional vor putea obține ﬁnanțări
de capital de risc prin intermediul
unui fond de investiții. Astfel, Ener
gy Fund, lansat de acceleratorul de
afaceri Rocstart, intenționează să
investească 21 de milioane de euro
în startupuri early stage din Europa
care contribuie la atingerea a cinci
dintre obiectivele de dezvoltare du
rabilă ale ONU, și anume:
• energie curată și accesibilă;
• industrie, inovație și infrastruc
tură;
• orașe și comunități sustena
bile;
• consum și producție respon
sabile;
• acțiune climatică.
Sursa: startupcafe.ro

8

Sursă foto: pixabay.com

Consultare publică pentru Ghidul
solicitantului aferent digitalizării
IMMurilor (POC, Acțiunea 2.2.2.)

OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

100 de milioane
de dolari, pentru
ﬁnanțarea unor
startupuri
de educație, training
și ecologie
Compania IT Salesforce a lan
sat un fond de investiții de 100 de
milioane de dolari, pentru ﬁnan
țarea unor startupuri care își des
fășoară activitatea în domniile:
• educație și formare profe
sională;
• sustenabilitate (energii cu
rate, consum eﬁcient de resurse,
tehnologii de combatere a schim
bărilor climatice);
• diversitate, echitate, incluziu
ne (companii care oferă șanse e
gale femeilor și categoriilor sociale
subreprezentate);
• tehnologii pentru sectorul so
cial (companii care ajută organi
zațiile nonproﬁt săși ampliﬁce
impactul în societate).
Acesta este cel deal doilea
astfel de fond de investiții lansat
de Salesforce. Primul Impact Fund,
lansat în anul 2017, avea o valoa
re de 50 de milioane de dolari.
Compania de investiții Sales
force Ventures a fost fondată în
2009 și a investit în ﬁrme din 22
de țări, printre care Zoom, Docu
Sign, Twilio.
Sursa: startupcafe.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto: cf.bstatic.com

La brațul Borcei, prin județul Călărași!
Cum toamna este hotărâtă să ne mai dezmierde
încă în lumina unui soare blând, de această dată ne o
prim întruna din cele mai joase zone din sudestul ță
rii, unde Dunărea hotărăște să îmbrățișeze marea cu
toate cele opt brațe ale sale, și pornim pe calea apelor!
Acolo unde Dobrogea întâlnește Câmpia Dunării, ﬂuviul
curge separat pe două brațe: Borcea, în partea vestică,
în contact cu Câmpia Dunării, și Măcin (Dunărea Veche)
la est, în contact cu Dobrogea. Înconjurată de aceste
două ape se aﬂă aici Balta Borcei (sau Balta Ialomiței),
inițial o zonă umedă cu grinduri, bălți, lacuri și mlaștini,
în prezent teren agricol cu diguri, păduri de luncă do
minate de sălcii și plantații de plopi, stufărișuri și zone
mlăștinoase. Delimitarea celor două brațe se face cu 5
km amonte de Călărași, iar reunirea are loc la 6 km aval
de Hârșova. Brațul Borcea preia aproximativ 10% din
debitul de apă, iar brațul Măcin restul, astfel că navele
de tonaj mai mare tranzitează brațul Măcin, ceea ce fa
ce ca brațul Borcea să ﬁe disponibil explorării turistice.
Brațul Borcea este sinuos, având o lungimea de
aproximativ 100 de km și o albie cu lățimea de 300450
m. Traversat la Fetești de un pod rutier și două poduri
feroviare, dintre care cel mai spectaculos este proiectat
de Anghel Saligny (construit între 18901895), brațul
Borcea reprezintă una dintre cele mai mari atracții ale
regiunii, pădurile oferind o priveliște de o frumusețe
sălbatică. Imaginea pădurilor este dublată de ostroave,
adevărate „jungle“ refugiul unei faune și ﬂore rare.
Zona a fost declarată arie de protecție specială avi
faunistică, Situl Natura 2000 ROSPA0012 Brațul Borcea
www.adrmuntenia.ro

și se întinde pe o suprafață de peste 13.000 de hectare.
Ca arie protejată (încadrată în bioregiune geograﬁcă ste
pică), reprezintă o zonă naturală de o diversitate aparte
ce cuprinde: stepe, lacuri, râuri, mlaștini, turbării, pa
jiști naturale, terenuri arabile cultivate, păduri de foioa
se, asigurând condiții de hrană, cuibărit și viețuire pentru
mai multe specii de păsări migratoare, de pasaj sau se
dentare, unele protejate prin lege. În acest context, pa
sionații sau specialiștii în ornitologie pot urmări specii
precum: uliul cu picioare scurte, lăcarul mare, stârc ce
nușiu și roșu, barză albă și neagră, rață cârâitoare, gâr
liță mare, gâscăcugâtroșu, pelican comun, stârc de
noapte, stârc pitic, erete de stuf, cresteț cenușiu, chi
righiță neagră, chirighițecuobrazalb, chiră de baltă,
pescăruș albastru, lopătar, egretă mică. Situl Natura 2000
se aﬂă în custodia UNESCO Pro Natura.
Adoptând asupra zonei și o perspectivă istorică,
descoperirile arheologice dovedesc că spațiul străbătut
de apele brațului Borcea a fost locuit fără întrerupere
încă din neolitic, înseși vestigiile municipiului Călărași
având această continuitate. În ciuda acestei vechimi,
se pare că denumirea apei își are originea în numele
unui boier care a trăit pe aceste locuri în secolul al XVIlea.
Astfel, în Istoria Călărașiului scrisă de Pompei Samarian,
întrun hrisov din 1 iunie 1541, este menționat faptul
că domnitorul Radu Paisie declină proprietatea șetra
rului Borcea asupra satului Crăceani (Crăceni), cunos
cut mai târziu drept satul Măgureni, devenit ulterior
cartierul cu același nume al municipiului Călărași.
Surse: wikipedia.com

9

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #485
5 • 11 octombrie 2020

Sursă foto: pixabay.com

CĂLĂRAȘI

Peste 86 de milioane
de lei, pentru noul
corp de clădire
din cadrul Spitalului
de Urgență
„Dr. Pompei Samarian”
Călărași

Rețea
de alimentare cu gaze
ﬁnalizată întrun cartier
din Mioveni!

ARGEȘ

La inițiativa Companiei Naționale de Investiții,
modernizarea și eﬁcientizarea Spitalului Județean de
Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași intră întrun
nou stadiu.
Prin investiții de peste 86 de milioane de lei va
ﬁ construit un corp nou în regim de înălțime DS+ P+5E
în cadrul căruia vor exista secții de imagistică, neu
rologie, psihiatrie, geriatrie, oncologie, pediatrie, ob
stetricăginecologie, chirurgie plastică, neonatologie,
însumând 230 de paturi.
Sursa: adevarul.ro

Lucrările de introducere a rețelei de alimentare
cu gaze naturale în cartierul Clucereasa din orașul Mio
veni au fost ﬁnalizate. În următoarea etapă, se are
în vedere realizarea branșamentelor individuale către
consumatori. Proiectul de introducere a rețelei și ali
mentarea cu gaze naturale a întregii zone Clucereasa,
cu o lungime de aproximativ 6,5 km a avut o valoare
de 2,6 milioane lei. Totodată, administrația locală va
iniția aici și lucrări de realizare a rețelei de canalizare.
Sursa: jurnaluldearges.ro

O lecție
despre „Puterea istoriei”
la Muzeul Județean
„Teohari Antonescu”
GIURGIU

Proiecte
în valoare
de peste 65 de milioane
de euro,
la Pucioasa!
DÂMBOVIțA

Din data de 8 octombrie, Muzeul Județean
„Teohari Antonescu”, instituție aﬂată în subordinea
Consiliului Județean Giurgiu, găzduiește un eveni
ment de excepție!
Este vorba despre expoziția „Puterea istoriei”
organizată în colaborare cu Oﬁciul de Stat pentru
Invenții și Mărci. Cei pasionați de domeniu pot ad
mira aici decrete pentru invenții care au inﬂuențat
lumea științei și tehnicii, consacrând creativitatea și
ingeniozitatea românilor la nivel mondial. De aseme
nea, sunt expuse mărci celebre, înregistrate în Româ
nia începând cu anul 1906. Expoziția este deschisă pu
blicului, în contextul pandemic, până la 17 noiembrie.
Sursa: giurgiupesurse.ro

Că vorbim despre dezvoltarea infrastructurii șco
lare, sociale, de sănătate sau de agrement, cele 18
proiecte, semnate sau în curs de semnare, plasează
orașul Pucioasa pe lista celor mai fruntașe din țară
privind accesarea de ﬁnanțare europeană. Astfel,
potrivit administrației locale, valoarea totală a pro
iectelor este de peste 65 de milioane de euro (peste
4.000 de euro pe cap de locuitor), în condițiile în ca
re sunt implementate și numeroase proiecte ﬁnanța
te din bugetul local sau din fonduri guvernamentale.
Sursa: incomod‐media.ro
www.adrmuntenia.ro
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Teren de sport
multifuncțional
inaugurat în comuna
Ciochina!

IALOMIțA

Tinerii din localitatea Ciochina se bucură de o
bază sportivă modernă unde pot desfășura activități
în aer liber, inaugurată de curând. Terenul de sport,
situat în zona în care se organizează anual târgul de
toamnă, a fost realizat prin Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Ialomița, cu bani de la bugetul jude
țean și cel local. Investiția, de peste 350.000 lei, a fost
inaugurată în prezența localnicilor.
Autoritățile locale au în vedere realizarea unor
baze sportive moderne și pentru copiii din Bordușelu
și Orezu. De asemenea, întreaga zonă unde se orga
nizează bâlciul anual de Sfântă Măria Mică va ﬁ rea
bilitat. Aici va ﬁ amenajat un loc de joacă pentru copii,
avânduse totodată în vedere ți amenajarea locurilor
de parcare și a aleilor.
Sursa: tvialomita.ro

Pași
importanți
pentru modernizarea
sistemului de colectare
și epurare a apelor uzate
din municipiul Ploiești!
PRAHOVA

TELEORMAN

Protocol beneﬁc
pentru forța de muncă
din județul Teleorman!
Vești bune pentru forța de muncă din localitățile
Roșiorii de Vede și Videle! Grație protocolului semnat
de P3 Logistic și CFR Călători București, chiriașii din
Parcul P3 Bucharest A1 vor putea recruta forță de
muncă din localitățile aﬂate pe ruta Roșiorii de Vede
– Videle – P3Bucharest A1 Basarab – Gara de Nord.
Protocolul de colaborare constă în acordarea de
opriri în dreptul parcului construit de către dezvol
tator pe A1 pentru trenurile Regio și InterRegio care
circulă pe ruta București  Videle și retur.
Cu o suprafață de 380.000 de metri pătrați, 14
depozite și un teren care permite construirea a încă
100.000 de metri pătrați de spații logistice, P3 Bu
charest A1 este cel mai complex parc industrial din
capitală.
Sursa: wall‐street.ro

Proiectul destinat modernizării sistemului de co
lectare și epurare a apelor uzate în municipiul Ploiești
a intrat întro nouă etapă: la nivelul administrației
locale a fost semnat contractul privind expertiza teh
nică a stației de epurare a cărui valoare totală este de
800 de mii de lei. Clădirea ce urmează a ﬁ moderniza
tă în acest scop se aﬂă în apropierea stației de epu
rare vechi care nu mai face față cerințelor actuale de
mediu, dar nici nu mai are capacitatea de a prelua a
pele reziduale provenite dintrun oraș în care rețeaua
de canalizare sa extins sistematic de la mijlocul se
colului trecut încoace.
Sursa: ziarulprahova.ro
www.adrmuntenia.ro
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Observator de Călărași
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Observator de Călărași
6 octombrie 2020
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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,
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,
Bd. Republicii, nr. 24, et. 3, birourile 308, 316, 317 și 318,
Ploiești, jud. Prahova, Tel. 0244/595.594, Fax 0344
100 310, 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

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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Se distribuie gratuit

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
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 massmedia de la nivelul regiunii Sud Muntenia și siteurilor 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.

